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ز وجل على نعمته وتوفيقه لنا بإتمام هذا العمل، ومن باب  نشكر المولى ع
  :  ـ لم يشكر الناس لم يشكر اهللا نتقدم بالشكر الجزيل ل من
  الذي لم يبخل علينا   " مبارك جعفري " الدكتور: األستاذ المشرف

علينا طيلة فترة انجاز    ارتباطاته الكثيرة  وصبر  بالنصح واإلرشاد رغم  
  .هذه المذكرة

  جزاهم اهللا   بالعلم و المعرفة    األفـاضل الذين أناروا عقولنا  ساتذتناأ كل
  .لف خير   عنا آ

  كل من قدم لنا العون من قريب أو بعيد.    
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  : مقدمة 

اية احلرب العاملية الثانية تغريات جذرية مست مجيع         من بينها منطقة  ،ومناطقه رجائهأشهد العامل عقب 
 عقد الصراعات يف العامل وأطوهلا يف العصر احلديث،بداية صراع من أ  حيث عرفت هذه األخرية ،األوسطالشرق 

وتطور هذا الصراع إىل  رض فلسطني، على أالكيان الصهيوين نشأةلالذي كان نتيجة وهو الصراع العريب اإلسرائيلي 
مبا يعرف  1948 واليت بدأت منذ سنة ،اإلسرائيليةباحلروب العربية  تعرف، اجلديد حروب بني العرب وهذا الكيان

  .مصرمن خالل العدوان الثالثي على  1956وجتدد الصراع يف سنة  نكبة،الالعامل العريب بيف 

الستة  حربأو  1967زيران رب ححب ما عرففي ، ليتجسد من جديدوإسرائيلظل الصراع قائمًا بني العرب و        
ا من يسلت واليت حناول، العربيةالنكسة ب كما يصفها أغلب املؤرخني والباحثني العرب أوأيام،  ط الضوء على حيثيا

ا  تتضح من خالل ؛ من أمهية ، وذالك ملا هلاخالل هذه الدراسة ً  كو ً  منعرجا  العربية واألمةيف تاريخ املنطقة  حامسا
احلروب " ، ومن هنا كان اختيارنا للموضوع والذي جاء حتت عنوان بصفة عامة، والقضية الفلسطينية بصفة خاصة

  )  "م أمنوذجًا 1967حرب حزيران ( العربية اإلسرائيلية 

  :دوافع الدراسة -

ا متثلت يف ميولنا إىل القضاي منها  موضوعية، الذاتية موضوع، فتعود ألسباب ذاتية ولنا لاختيار أما عن دواعي        
 أما، دة العلمية املتعلقة بهكذلك اطالعنا املسبق على املوضوع وتوفر املاو  ،العربية خاصة الصراع العريب اإلسرائيلي

رب وكذلك معرفة احلقيقية وراء اهلزمية العربية يف هذه احلمثلت يف حماولة الوصول إىل األسباب األسباب املوضوعية فت
  .أحداثها ووقائعها

  :أهمية الدراسة  -

ا تسلط الضوء على أتكمن أمهية وأهداف هذه الدراسة، يف        حمطات الصراع العريب حد أهم وأبرز كو
إبراز وحماولة  ،اليت سبقت احلرب ونتائجها األوضاع، وذلك من خالل الربط بني 1967وهي حرب  ،اإلسرائيلي

ا     .أسباب اهلزمية العربية وانعكاسا
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     :منهج البحث  -

الوقـائع  ألهـممـن خـالل التطـرق  ،بيعـة املوضـوعاملنهج التارخيي الذي يتماشـى مـع ط اعتمدنا يف هذه الدراسة على    
  . ة حتليلها ومقارنتها بغية اخلروج منها ببعض النتائجوحماول واألحداث

       :إشكالية الموضوع  -

ا على الوطن العريب  والعامل، وتندرج حتتها عدة إشكاالت 1967تناولنا يف هذا البحث حرب   ا وانعكاسا ، مؤثرا
أسـباب اهلزميـة العربيـة ؟ وفيمـا ما هي أسباب هذه احلرب ؟ كيف جرت أحداثها ووقائعهـا ؟ ومـاهي : فرعية من بينها 

ا ؟   .متثلت نتائجها وانعكاسا

  :خطة الدراسة  -

ينــدرج حتــت كــل  ؛ خطــة مكونــة مــن مقدمــة وثالثــة فصــول التســاؤالت املطروحــة، اعتمــدنا هــذه علــى لإلجابــة       
ـــني ـــني أو ثـــالث فصـــل مبحث ، مث خامتـــة ومالحـــق وقائمـــة حســـب مقتضـــيات املوضـــوع ،ويتضـــمن كـــل  مبحـــث مطلب

األوضـــاع قبـــل ســــنة للمصـــادر واملراجـــع ؛ حيـــث عرفنـــا يف املقدمـــة باملوضـــوع وأمهيتــــه، ويف الفصـــل األول تناولنـــا فيـــه 
م، وأدرجنــا فيـه احلــرب 1967م، وقسـمناه إىل مبحثـني املبحــث األول بعنـوان احلـروب العربيــة اإلسـرائيلية قبـل 1967

 إىلاملبحــــث الثــــاين تطرقنــــا فيــــه  بينمــــام، 1956م ، والعــــدوان الثالثــــي علــــى مصــــر1948العربيــــة اإلســــرائيلية األوىل 
العربيـــة، والتطـــور  األوضــاعفيـــه  وأدرجنـــام، 1967اىل 1956يميـــة والدوليـــة خــالل الفـــرتة املمتـــدة مــن لقاألوضــاع اإل
  .الوضع الدويل، و هلا األمريكيوالدعم  إلسرائيلالعسكري 

؛ املبحـث  واملواقـف الدوليـة منهـا، قسـمناه بـدوره إىل مبحثـني احلـرب حـداثألخصصـناه  الفصل الثاين فقـد أما       
احلرب، أدرجنا فيه مقدمات احلرب، واحلرب على اجلبهة املصرية، واحلرب على اجلبهتني األردنيـة  األول بعنوان جمريات

ل الدوليـــة افعـــموقـــف العـــريب، وردود األوالســـورية، يف حـــني املبحـــث الثـــاين تناولنـــا فيـــه املواقـــف مـــن احلـــرب، وتطرقنـــا لل
  .242والقرار األمنوخصصنا رد الفعل السوفييت واألمريكي، مث تطرقنا ملوقف جملس 

أما يف الفصل الثالث واألخري فقد درسنا فيه نتائج وانعكاسات احلرب ؛ حيث تناولنا  يف املبحـث األول نتـائج        
ســات احلــرب ااملبحــث الثـاين تناولنــا فيــه نتـائج وانعك أمـااحلـرب علــى العـرب، وتطرقنــا للهزميــة العربيـة، وأســباب اهلزميــة، 

 إلســـرائيل واإلســـرتاتيجيةوســـط، أدرجنـــا فيـــه املكاســـب السياســـية األوالصـــراع الـــدويل يف منطقـــة الشـــرق  إســـرائيلعلـــى 
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اخلامتـة فكانـت شـاملة  أمـا والنتائج العسكرية إلسرائيل، مث االنعكاسات على الصراع الدويل يف منطقة الشـرق الوسـط،
   .ألهم االستنتاجات من هذه الدراسة

     :أهم المصادر والمراجع  -

حممـد : ـكتـاب لـ  أبرزهـا واملراجع، بالنسبة للمصـادر كـان املوضوع على جمموعة من املصادراعتمدنا يف دراستنا هلذا     
ـــاب أمهيـــة الطبعـــة اخلامســـة، م1970 – 1967 بعنـــوان حـــرب الـــثالث الســـنوات  فـــوزي ـــرية  ويكتســـي هـــذا الكت  كب

ــا ا باعتبــاره يلقــي الضــوء علــى معظــم جوانــب احلــرب، كمــ أن مؤلفــه كــان يف منصــب يســمح لــه مبعرفــة احلقــائق  وخفاي
أركـان حــرب القـوات املسـلحة، ورغـم ذلــك يأخـذ علـى هــذا الكتـاب عـدم تعرضــه احلـرب، حيـث شـغل منصــب رئـيس 
حممـد عبـد الغـاين اجلمسـي بعنــوان : والسـورية، كمــا اعتمـدنا علـى مصـدر أخـر لـــ إلحـداث احلـرب يف اجلبهتـني األردنيـة

من اجلانـب اإلسـرائيلي فقـد اعتمـدنا علـى مـذكرات وزيـر الـدفاع اإلسـرائيلي أثنـاء احلـرب  أما. م 1973حرب أكتوبر 
 – 1948حــــاييم هــــرزوج  بعنــــوان احلــــروب العربيــــة اإلســــرائيلية : لـــــ أخــــروكتــــاب  موشــــي ديــــان بعنــــوان قصــــة حيــــايت

بهتــني األردنيـة والســورية الــيت مل أحـداث احلــرب علـى اجل نتنــاوالمـا ييف كو هـذين املصــدرين ، وتكمـن أمهيــةم1973
  .للمقاومة العربية ما عدم تطرقهما، ورغم ذلك يعاب عليهتتطرق هلا املصادر واملرجع العربية املتوفرة لدينا

 سـيدين بيلــي  بعنـوان احلــروب العربيـة اإلســرائيلية وعمليـة الســالم: أمههـا كتــاب لــفكــان  ،املراجـع أمـا فيمـا خيــص       
وأزمــة  ان عبــد الناصــرعــاطف الســيد بعنــو :كتــاب لـــو  ســرائيلية الــثالث،هــذا الكتــاب للحــروب العربيــة اإل يتعــرضحيــث 

عبد الوهاب الكيايل وآخـرون، وقـد أفادتنـا هـذه املوسـوعة كثـريًا يف : الدميقراطية، كما اعتمدنا على موسوعة السياسة لـ
  .الدراسة هذه جهتنا يفاتعريف  الشخصيات اليت و 

  :السابقة  الدراسات -

ذكرة عبــد احلكــيم عــامر لــبعض جزئياتــه، مثــل مــ ســابقة للموضــوع، تطرقــت وقـد كانــت هنــاك دراســات أكادمييــة       
يف  األمريكـيتناولـت الـدور  املاجستري يف التاريخ باجلامعة اإلسالمية بغـزة، حيـث، وهي مذكرة لنيل شهادة حممود اليف

حممـد إمساعيـل حممـد : وهنـاك مـذكرة أخـرى لــ يف الفصـل الثالـث،  أيـاموتطـرق حلـرب السـتة  اإلسـرائيليةاحلروب العربية 
م، وهــي مــذكرة ماجســتري يف التــاريخ احلــديث 1967اجلـيش بعنــوان األوضــاع الداخليــة يف إســرائيل وأثرهــا علـى حــرب 

   .واملعاصر
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    :صعوبات الدراسة  -

از هـــذه املـــذكرة عـــدة جنـــإ جهتنـــا يفو  ومشـــاكل، فـــنحن بـــدورناكمـــا ال خيلـــو أي حبـــث أكـــادميي مـــن صـــعوبات        
احلــرب علــى اجلبهتــني  إلحــداثالعربيــة  الراويــاتتــوفر وعــدم  ،تضــارب الراويــات يف بعــض األحــداث أمههــا ،صــعوبات
ــة ــ األمــرفيمــا خيــص اجلبهــة املصــرية،  إلســرائيلبالنســبة  الشــيءوالســورية، ونفــس  األردني ــا نســلم بالروايــاتال  ذي جعلن

، وعدم التحكم يف وكذلك مشكلة عدم اإلملام بكل جوانب املوضوع نظرًا لضيق الفرتة الزمنية احملددة للدراسةتوفرة، امل
  .املنهجية

 األســتاذ، خصوصــًا مـن بعيــد وقريــب شــكر كــل مـن ســاعدنا يف اجنــاز هــذه املــذكرةويف األخـري ال يســعنا إال أن ن       
       .هلذه املذكرة مل يبخل علينا بتوجيهاته وتعليماته طيلة فرتة اجنازنا الذي ،املشرف الدكتور جعفري مبارك

  

                    



 
 

  

 .م1967قبل  األوضاع  : األولالفصل 

  .م1967الحروب العربية اإلسرائيلية قبل  : المبحث األول

  .م1948بداية الصراع العريب اإلسرائيلي وحرب :  املطلب األول

  .م1956العدوان الثالثي على مصر  : املطلب الثاين

  .م1967 -  1956اإلقليمية والدولية ما بين األوضاع :  المبحث الثاني

  .م1967 -  1956األوضاع العربية ما بني :   املطلب األول

 .)م1967 -1956( خالل الفرتةعسكري إلسرائيل والدعم األمريكي الوضع ال:  املطلب الثاين

  .م1967 -  1956الوضع الدويل بني  : املطلب الثالث
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  .1967الحروب العربية اإلسرائيلية قبل : المبحث األول 

    .م1948العربية اإلسرائيلية االولى حربال: المطلب األول 

خالل احلرب  بريطانيا لليهود والعربتها الوعود املتضاربة اليت أعط تعود جذور الصراع العريب اإلسرائيلي إىل       
هلجرة ا أبوابفتح على ، عملت 1فلسطني مبوجب قرار من عصبة األمماالنتداب على  تولت ، وملا(*)العاملية األوىل

 أي( 1948سنة  ألف 646اىل1918 سنةنسمة  ألف 55فتضاعف عدد اليهود من ،فلسطني إىلاليهودية 
إىل  %2ك األراضي فتزايدت ملكية اليهود لألرض منكما دعمت متلُّ )السكان من %31.7 إىل 0%8من

  .2إقطاعية غري فلسطينية داإىل اليهود يف الغالب من احلكم الربيطاين أو من أيمن ارض فلسطني، تسربت 6.3%

        ً اية احلرب العاملية الثانية اختذت القضية الفلسطينية بعدا دوليا هيئة وذلك عندما طلبت بريطانيا من  ،وبعد 
تشكلت جلنة حتقيق دولية خاصة بفلسطني ف أعماهلاإدراج القضية ضمن جدول ب 28/04/1947األمم املتحدة يف 

ونصت  31/8/1947عنه، وقد انتهت من وضع تقريرها يف  لدراسة الوضع وتقدمي تقرير)  unscopانسكوب(
  :توصيتها على 

ا -   .الربيطاين على فلسطنيء االنتداب إ

  .3مع وضع القدس حتت وصاية دوليةفلسطني إىل دولتني عربية ويهودية، تقسيم  -

بتقسيم فلسطني إىل دولتني  181أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقم  29/11/1947ويف        
  .4)منطقة دولية وهي منطقة القدس%1و ،للدولة العربية %45و  ،اليهودية للدولة% 54 حنو(عربية ويهودية

لقاهرة خالل الفرتة فكان الرد العريب على قرار التقسيم أن اجتمعت اللجنة السياسية للجامعة العربية يف ا       
  : وأعلنت القرارات اآلتية 18/12/1947 -  08املمتدة من 

                                                             
م ومراسالت الشريف حسني 1918نوفمرب 2نقصد بالوعود املتضاربة اليت قدمتها بريطانيا لليهود والعرب خالل احلرب العاملية األوىل، وعد بلفور   (*)

 .هونامكم
 .7، صم1992بريوت، دار احلرف العريب،  ،1طفرحات الياس،  ،تر، وعملية السالم اإلسرائيليةاحلروب العربية  :سيدين بيلي  1
 .16، 15ص ص، م2013 بريوت، مركز الزيتونة للدارسات واالستشارات، ،ة الفلسطينيةحقائق وثوابت يف القضي : حمسن حممد صاحل 2
ا  :حمسن حممد صاحل  3 ا التارخيية وتطورا  .58، صم2013بريوت، مركز الزيتونة للدارسات واالستشارات،  ،املعاصرةالقضية الفلسطينية خلفيا
 .17، املرجع السابق، ص القضية الفلسطينية حقائق وثوابت يف : حمسن حممد صاحل  4
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ا مع أهل فلسطني حىت حتقيق استقالل  -   .بالدهموقوف احلكومات العربية وشعو

  .رفض قرار التقسيم -

  .التقسيم منع جلأخوض املعركة من  -

ا على األراضي املقدسة اليت من املفرتض أن تسودها العدالة واملساواة التأكيد على مبادئ ا - ألمم املتحدة وانعكاسا
  .1بني مجيع الناس

واندلع القتال بني  عام، مث تلته الثورة املسلحة بإضرابسطيين فقد عرب عن رفضه لقرار التقسيم أما اجلانب الفل       
اليت كانت غري نظامي مسي باجلهاد املقدس بقيادة عبد القادر احلسيين، والقوات اليهودية  إطارالطرف الفلسطيين يف 

ً  أكثر   .2تنظيما

 أقصاهبريطانيا على تنفيذ قرارها القاضي باالنسحاب من البالد بتاريخ  أصرتومع تصاعد التوتر يف فلسطني،        
هذه الفرتة حدثت جمموعة من املذابح يف حق الفلسطينيني من طرف نه خالل أحيث  م،15/05/1948يوم 

 قرار دخول جيوشها فلسطني ختاذا إىل 1948ابريل 12لذي دفع احلكومات العربية  يف ا األمرالعصابات الصهيونية 
  .3بغية حتريرها، وبدأ حشد القوات العربية على اجلبهات الرئيسية

 انتهاء االنتداب الربيطاين ويف اليوم املوايل مت ،إسرائيلقيام دولة  (*)ونغوريبن  أعلن 1948ماي 14يف مساء        
من  هذه اجليوش ، ومتكنت4اخلمس يف دخول فلسطني كل من  جهتهفلسطني وبذلك بدأت اجليوش العربية على 

 األوىلالنتائج يف املرحلة  أفضلوكانت القوات املصرية قد حققت  ،حتقيق جناحات عدة رغم الثغرات اليت تعاين منها
                                                             

حممد  أكرم إشراف، يف التاريخ ماجستريلنيل  رسالة، م1982_  1948سرائيليةاألمريكي يف احلروب العربية االالدور  :عبد احلكيم عامر حممود اليف  1
 .10، صم2011بغزة،  اإلسالميةاجلامعة عدوان ، 

عبد  األمريخبوش عبد القادر، جامعة  إشراف، األدياناجستري يف مقارنة ملنيل  رسالة، اإلسرائيلياملقدسة والصراع الفلسطيين  األرض : بودراع فضيلة 2
  .145، صم2005 – 2004القادر قسنطينة ، 

 .204ص بريوت، املؤسسة العربية للدارسات والنشر، ،2ج ،موسوعة السياسة :عبد الوهاب الكيايل وآخرون  3
 ، امسهيف بلدة بولنسك بولنداورئيس وزراء ووزير دفاع سابق، ولد يف  صهيوينزعيم ) : م1886 – 1973(ben gurion.d)  (دفيدبن غوريون  (*)

، ساهم يف تكوين العسكرية الصهيونيةدرس القانون يف استانبول  وعمل يف الزراعة يف املنظمات شبه  ،م1906فلسطني عام  إىلغرين، هاجر  دفيداحلقيقي 
عبد الوهاب الكيايل : للمزيد ينظر  .م1948ه عام عن قيام دولة إسرائيل بنفس أعلن، األوىلالفيلق اليهودي يف اجليش الربيطاين خالل احلرب العاملية 

  .543، املرجع السابق، ص 1،جوآخرون
 .11، ص، املرجع السابقعبد احلكيم عامر حممود اليف .4
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املناطق  جتياحامن  واألردينمتكنت من السيطرة على جنويب فلسطني، كما متكنا اجليشان العراقي  إذمن الصراع، 
مااحملددة هلما بسرعة، غري  املناطق  إىليتجاوزا املناطق احملددة هلما  أنفا بعد فرتة قصرية من بدء العمليات دون توق أ

فقد متكنا من السيطرة على معظم اجلليل،  اإلنقاذاجليش السوري وجيش  أمااملخصصة للصهاينة وفق قرار التقسيم، 
  .1غري بعيد عن عكايف حني كان اجليش اللبناين 

 األمنوبريطانيا من جملس  األمريكية املتحدةاليت حققتها اجليوش العربية، طلبت الواليات  نتصاراتاالويف ظل        
وذلك من اجل محاية الصهاينة ، وإعطائهم الفرصة الستعادة قواهم وترتيب صفوفهم من  النار، إطالقالتدخل لوقف 

وعشرون  أربعوقف القتال بني الطرفني خالل  1948 ماي 22وقرر يف  األمنثر ذلك تدخل جملس إوعلى  جديد،
الذين ضغطوا بدورهم على ضغطهما على حلفائهما من العرب  األمريكيةساعة، ومارست بريطانيا والواليات املتحدة 

وملدة أربع أسابيع، وكان قرار  1948جوان  11من صباح يوم  بتداءا، ليتم قبول اهلدنة 2املعارضني لقبول القرار
ة يقضي حبظر نقل السالح واجلنود، وان يسمح إلسرائيل بإدخال املهاجرين من دون القيام بتجنيد من كان اهلدن

الصهاينة مل يتقيدوا بشروط اهلدنة فاستقدموا السالح  إال أن،3منهم يف سن اجلندية أو تدريبهم خالل فرتة اهلدنة
 والذخائر، كما اشرتوا السالح من األوتوماتيكية األسلحةمن الطائرات واملدافع والدبابات وغريها من  أنواعهمبختلف 

  . ايطاليا وتشيكوسلوفاكيا

اجلبهات، وقد متكنت القوات  ةاشتعلت بقي أنجويلية على اجلبهة املصرية مث ما لبثت  07القتال يف  ستؤنفا       
  إىل أدىالذي  األمرمن نفس الشهر،  12و  11على اللد والرملة يف يف هذه املرحلة من االستيالء  اإلسرائيلية

ويقر  األمنليتدخل جملس  أياممن عشرة  أكثر، ومل يستمر القتال هذه املرة 4كشف اجلبهة اليمىن للقوات املصرية
ا 18اهلدنة الثانية ابتداء من ا التوسعية وكانت  بينما إسرائيلجويلية،  التزم العرب  مل حترتمها بل سارت يف خمططا

م احلربية على النحو ، األخرىاالستفراد بالدول العربية الواحدة تلوى خطتهم هي    : األيتحيث متت عمليا

جوم على اجلبهة املصرية، وبذلك استولت على  1948اكتوبر 22اىل 15من  - النقب وانتهى اهلجوم  أكثرقامت 
  .النار من جديد إطالقبقبول الطرفني وقف 

                                                             
 .204، ص، املرجع السابقالكيايل وآخرون  1
 .312، ص1990 ،اهلالل اخلصيب األولالقسم  الشرق العريب املعاصر : منسي حممود صاحل 2
  .13، ص، املرجع السابقعبد احلكيم عامر حممود اليف 3
  .205، ص، املرجع السابقوآخرون الكيايل  4
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بعد انسحابه من وسط الذي كان داخل البالد من لبنان  اإلنقاذاكتوبر هجوما على جيش 31و  28شنت بني  -
  . فلسطني، فاحتلت اجلليل بأكمله واستولت على بعض القرى داخل احلدود اللبنانية

ا إىل اجلنوب فشنت هجوما على القوات املصرية، وقد أدى اضطراب األحوال الداخلية يف مصر  - مث أعادت قوا
  . حينذاك إىل طلب مصر وقف إطالق النار

ردن إىل باجليش األردين يف جنوب النقب ومعابر العقبة فاضطر األ القوات اإلسرائيلية فردتاستنوفمرب 30يف  -
نسحبت القوات العراقية من دون تفاوض مع إسرائيل من منطقة املثلث الواقعة بني نابلس او سحب قواته من املنطقة 

  .1لكرمطو  وجنني و

اية العمليات ا        ت احلرب العربية تفاقات هدنة امت عقد  ستمر الصراع السياسي إىل أنالقتالية ومع  أ
  :كاآليتأصبحت فلسطني مبوجبها مقسمة إىل ثالثة أجزاء  األوىل  اإلسرائيلية

  .من مساحة فلسطني أقيمت عليه دولة إسرائيل %77,4 أي 2كلم50777بلغ مساحته وتاجلزء األول   -

من مساحة فلسطني والذي يطلق عليه الضفة الغربية  %20,3أي  2كلم5878مساحته  تقدرزء الثاين اجل -
  .أحلقت باألردن

من مساحة فلسطني والذي يطلق عليه قطاع غزة  %2,3ما يعادل أي 2كلم363الثالث تبلغ مساحته اجلزء  -
  .2املصرية اإلدارةوضع حتت 

قسم الذي حدده املساحة ال يفوق من حيثميكن القول أنه نتج عن هذه احلرب ضياع جزء من فلسطني ومنه        
  .ترسيخ الكيان الصهيوين يف قلب الوطن العريب إىل، كما أدت احلرب م1947نوفمرب  29يف  رالصاد 181قرار

  

  

  
                                                             

 .15، 14ص ص، ، املرجع السابقعبد احلكيم عامر حممود اليف 1
 .265، 264ص ص، م2007 بريوت، ، دار نوبليس،1، ط21، مجوحىت حرب اخلليج اإلسالممعارك العرب منذ ما قبل  : الفغايل طاللأبو  2
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  .م 1956العدوان الثالثي على مصر : المطلب الثاني 

اية احلرب العربية اإلسرائيلية األوىل بصدور قرار وقف إطالق النار يف         ، بدأت بوادر حرب أخرى 1949بعد 
نقالب الضباط األحرار يف االقائم بينهما والذي ازداد بعد  وذلك يف ظل التوترح يف األفق، و بني مصر وإسرائيل  تل

  .1954م إىل احلكم عا (*)ووصول مجال عبد الناصر 1952مصر سنة 

ً  األمراد دوز         ، وتوقيع (**)شوفو خر ونكيتا  خاصة بعد لقاء عبد الناصر السوفيييتبعد التقارب املصري  تأزما
طائرة عسكرية  200واليت حصلت مبقتضاها مصر على 1955 تشيكية ملصر يف بدايةصفقة السالح ال

الذي دفع بالواليات  األمرمدفع هاون وسفن عسكرية وزوارق حربية،  500الصواريخ و إىل باإلضافة، دبابة300و
يف  أعلن أنلعايل، فكان رده املنحة املالية اليت طلبها عبد الناصر لبناء السد ا إلغاء إىلوبريطانيا  األمريكيةاملتحدة 

، مما أثار حفيظة 1ةوفرنسي ةبريطاني شركة مسامهة آنذاكقناة السويس اليت كانت  تأميمم عن 1956 جويلية 26
بريطانيا وفرنسا اللتان اتفقتا على القيام بعمل عسكري مشرتك بينهما ضد مصر، وبدأت االستعدادات هلذا العمال، 

  .القوات لتجمعحيث اختارا مالطة كقاعدة 

ومالطة، عن طريق الطائرات وت شرع يف حتميل قوات العدوان إىل قربص أ 14 – 12وخالل الفرتة من       
ناة السويس، حيث عقد مؤمتر جل البحث يف مشكلة تأميم قألذي كانت فيه تقام املؤمترات من يف الوقت ا والسفن

  .2كتوبر لكن دون جدوىأ 05على جملس األمن يف  رضت القضيةسبتمرب، كما ع19وت بلندن وآخر يف أ16يف 

                                                             
قائد ورجل دولة وعسكري مصري، ولد باإلسكندرية من أسرة تنتمي إىل بلدة بين مر بأسيوط التحق بالكلية ) : 1970-  1918(مجال عبد الناصر (*)

م ، بعد انقالب الضباط األحرار  توىل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، 1948م شارك يف حرب فلسطني 1938م ورقيا ضابطًا 1937عام 
م وحرب 1958م  وحدثت الوحدة السورية املصرية 1956وخالل فرتة حكمه تعرضت مصر للعدوان الثالثي  م رئيس للوزارة،1954 يف فرباير عني
 .121، ص ، املرجع السابق2الكيايل وآخرون، ج عبد الوهاب: للمزيد ينظر  .م1970تويف يف سبتمرب  م،1967جوان 5

 السوفييت، حكم االحتاد  كالينوفكا على احلدود الروسية ألوكرانيا، ولد يفسوفييتزعيم شيوعي ورجل دولة ) : م1971 – 1894( نيكيتا خروشوف (**)
عبد : للمزيد ينظر  .فراج الدويل والتعايش السلمياسة االنيلس األوىلالدعائم  وإرساءالشديدة للستالينية  باملعاداةم، متيز حكمه 1964 إىلم 1953من 

  .121، ص ، املرجع السابق2الكيايل وآخرون، جالوهاب 
  .83، 82ص صم، 2011 القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، السفري حسن عيسى، ،، تقاإلسرائيليةحروب مصر يف الوثائق  :البحريي حممد  1
  .83م، ص1997دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،تاريخ مصر املعاصر :و عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم  اجلمل يشوق 2
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ن ورئيس و غوري إىل جانب بنشارك فيها  ،بضواحي باريس"سوار"قمة سرية يف  كتوبر عقدتأ 22يف و        
مويل ووزراء خارجية ودفاع فرنسا،  األركان اإلسرائيلي موشي ديان ومشعون برييز، كل من رئيس احلكومة الفرنسية جي

  .1باإلضافة إىل وزير الدفاع الربيطاين لالتفاق على تفاصيل خطة احلرب والعدوان على مصر

 ماتو هجشن تكتوبر و أ 29الث أن تبدأ إسرائيل احلرب يف األطراف الث تفقاوبعد ثالث أيام من النقاش        
دف الوصول إىل منطقة السويس، ويف اليوم املوايل تقوم بريطانيا وفرنسا بتوجيه إنذار إىل  على القوات املصرية 

ن القوات الربيطانية إف ،تجيب احلكومة املصرية لإلنذارمل تس سرائيلية لوقف إطالق النار، وإذااحلكومتني املصرية واإل
  .19562اكتوبر 31رية يف الساعات األوىل من صباح يوم والفرنسية ستقوم باهلجوم على القوات املص

كتوبر مبهامجة احلدود املصرية يف شبه جزيرة سيناء وبدأ أ 29إسرائيل يف  وبعد االتفاق على ما سبق قامت       
احلربية يف مدة  اإلعمالالطرفني بوقف  إىل إنذاراحلرب بني الطرفني، ويف اليوم املوايل قامت فرنسا وبريطانيا بتقدمي 

 واإلمساعيليةحتالل بور سعيد اغريب قناة السويس والتسليم ب أميالوانسحاب مصر مسافة عشر  .ساعة 12
ستجابة فرفض عبد الناصر اإل 3،ومحاية املالحة يف القناة واإلسرائيليوالسويس، حبجة الفصل بني الطرفني املصري 

ا على مصر، فقاموا بقصف القاهرة  إسرائيل إىل ضمامباالنكتوبر أ 31فقامت فرنسا وبريطانيا يف  لإلنذار يف عدوا
، تاريخ صدور قرار وقف 1956نوفمرب  06ومدن منطقة القناة واستمرت الغارات اجلوية حىت مساء  واإلسكندرية

 السوفيييتواالحتاد  األمريكيةبعد ضغط الواليات املتحدة  وذلكاملتحدة  األممالنار من طرف هيئة  إطالق
 ديسمرب 22إىل غاية القوات الفرنسية والربيطانية بقيتا يف مصر أن إالالنار  إطالقورغم وقف ، ومعارضتهما للعدوان

ائيا، يف حني عادت القوات اإلسرائيلية إىل خط اهلدنة يف مارسوهو  1956 ما    .19574 تاريخ انسحا

يف وضع قوات الطوارئ  متثل أبرزهاهذا وقد متخض عن العدوان الثالثي على مصر جمموعة من النتائج لعل        
الطرفني بوقف إطالق النار، كذلك املتحدة على احلدود املصرية مع إسرائيل لإلشراف على التزام  لألممالدولية التابعة 

                                                             
 .64، ص، املرجع السابقالبحريي حممد 1
  .84، ص، املرجع السابقإبراهيماهللا عبد الرزاق  و عبد اجلمل شوقي  2
 .521م، ص1989 اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، ،)م1952  – 1517(تاريخ مصر احلديث واملعاصردراسات يف  :عمر عبد العزيز عمر 3
  .149، 148ص ص ،18_17، جقصة وتاريخ احلضارات العربية مصر : اهلاشم دنيا 4 
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العدوان بروز مجال عبد الناصر كزعيم قومي يف العامل العريب، ، إىل جانب هذا فقد نتج عن 1يف املنطقة األمنحفظ 
  .2وزعيم حلركة التحرر يف العامل الثالث

  .م1967 -  1956اإلقليمية والدولية ما بين األوضاع : المبحث الثاني 

 .م1967 - 1956األوضاع العربية ما بين :  المطلب األول 

ة يمصر وهي ثورة سياس م يف1952تارخيه منذ قيام ثورة يوليو  منمرحلة جديدة  األوسطدخل الشرق        
 .صدها الكبري بني الشعوب العربيةو العميق يف مصر،  أثرهاعية كان هلا جتمااواقتصادية و 

م،  1954 فقد حققت الثورة يف سياستها اخلارجية، خالل السنوات التالية لقيامها االستقالل الوطين ملصر عام       
اية مجيع  السويس منذ بداية ظهور بوادرها أزمةبد الناصر كومة الثورة بقيادة مجال عح أدارتكما   أثارهاحىت 

بتوفيق كبري، وقد وضع هذا النجاح احملقق من طرف حكومة الثورة عبد الناصر يف موقف القائد والبطل القومي وهو 
  .اجناز حيققه سعيا منه لنشر لواء القومية العربية أهم، فكانت الوحدة مع سوريا 3استغالله أحسنما 

زعماء القطرين املصري والسوري يف قصر القبة بالقاهرة وذلك يف الفاتح من فرباير  جتمعا أننه بعد أحيث        
على  تفقواامسها اجلمهورية العربية املتحدة كما اوجوب توحيد سوريا ومصر يف دولة  تفاقهم التام يفا وأعلنوا 1958

ً ي أن ً  كون نظام احلكم دميقراطيا   .رئاسيا

 إمجاععن  أسفرأسس الوحدة وشخص رئيس اجلمهورية وقد فرباير على  21ستفتاء الشعيب يفجرى اإل       
 أعلنتالشعب العريب يف البلدين على وحدة قطريهما، وانتخاب عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية املتحدة اليت 

 اإلرادةاستقباله فيها تعبريا قويا عن  اإلعالن زار عبد الناصر سوريا وكانوبعد يومني من هذا ، 4فرباير 22رمسيا يف 
  .5الوحدة الشعبية اجلارفة حنو

                                                             
 .72، ص، املرجع السابقالبحرييحممد  1 
 .409م، ص1985 بريوت، ،اقرأدار ، 1، ط)م1956 - 1856(السياسيتاريخ العرب  :جنيب صاحل 2
 .100م، ص2002القاهرة ، ، مكتبة الشروق الدولية، 1، طاإلسرائيليالصراع العريب  : واصل عبد املنعم 3
   .258م، ص 2009 بريوت، ،دار املنهل ،1، طجتاه الوطن العريب بني الثبات االسرتاتيجي واملتغري الظريف األمريكيةالسياسة  :حممد مراد  4
   .716، صم1993مصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  ،1، جيوليو23ثورة  : امحد محروش  5
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جنلرتا وفرنسا كما إ، و السوفيييتحتاد الواليات املتحدة األمريكية واإل قوبلت هذه الوحدة بتحفظ شديد من جانب  
ا  قوبلت باحلذر من جانب بعض الدول العربية، وبالتايل تالقت مصاحل إسرائيل مع مصاحل الدول الكربى يف نظر
خلطورة هذه اخلطوة، حيث أصبحت إسرائيل تواجه دولة واحدة كبرية على حدودها الشمالية واجلنوبية األمر الذي 

ا السياسية والعسكرية يف   .صراع ضد إسرائيل أي يزيد من قدر

 بإجنلرتاوبعد مخسة أشهر من الوحدة املصرية السورية عرفت العراق ثورة ضد نظام احلكم الذي كان يرتبط        
ا بالقومية العربية والتحرر من النفوذ يو حيث توىل احلكم عسكريون نادو يول 14بثورة  هذه الثورة ارتباطا وثيقا، عرفت
األحالف الغربية العسكرية  انسحبت العراق من حلف بغداد الذي كان ميثل حلقة من حلقاتاألجنيب، ومن هنا 

، وقد نالت هذه الثورة التأييد الكامل من جانب مصر كتعبري عن سياستها يف نشر لواء القومية السوفيييتحتاد ضد اإل
  . 1العربية

بني القوى املؤيدة والرافضة للوحدة، فوقفت  أزمة داخلية بسبب التباين 1958كما عرفت لبنان يف صيف        
يف رئاسة اجلمهورية من اجل يف حماولة منها لتمديد واليته  (*)الواليات املتحدة األمريكية إىل جانب كميل مشعون

اورجعل لبنان ساحة استنزاف لسوريا وبالتايل لدولة الوحدة، حيث قام  بإرسال قوات املشاة البحرية إىل لبنان  (**)إيز
مريكيني املوجودين هناك ومساعدة احلكومة اللبنانية للحفاظ على األبناء على طلب مشعون بدعوى محاية أرواح 

ا  التحدي  السوفيييتحتاد وكان رد فعل عبد الناصر واإل. 2ستقالهلا وذلك يف مواجهة أخطار نابعة من اخلارجاو سياد

                                                             
 .28 ،27ص صم، 1998 مصر، ، اهليئة املصرية العامة للكتاب،2، ط1973 أكتوبرحرب  : اجلمسي حممد عبد الغاين 1

سياسي ورجل دولة لبناين، ولد يف دير القمر تلقى علومه يف لبنان وفرنسا، درس احلقوق يف كلية احلقوق ) : م1987 –م 1900(كميل مشعون  (*)
م، انتخب نائبًا 1938م انتخب نائبًا عن جبل لبنان  وعني وزيرًا للمالية سنة 1929م، ويف عام 1923الفرنسية يف بريوت  ونال منها شهادة ليسانس 

م، ترأس اجلمهورية 1944مث وزيرًا مفوضًا لدى اململكة املتحدة سنة ) م1944 – 1943(م وعني وزيرًا للداخلية 1943عام  مرة ألولعن منطقة الشوف 
عبد الوهاب الكيايل : للمزيد ينظر  .ة ضد حماولة جتديد مدة رئاستهانتهى حكمه بانتفاضة شعبي. ،1958م إىل 1952اللبنانية خالل الفرتة املمتدة من 

 .151ص  السابق، ، املرجع5، جوآخرون
اور (**)  حدة األمريكية، ولد يف دنيسون، يعترب الرئيس الرابع والثالثني للواليات املتعسكري ورجل دولة أمريكي) : م1969 – 1890(، دوايت دافيدإيز

رئيسًا  1952م، تقدم يف سلك اخلدمة العسكرية وحتصل على رتبة جنرال يف غضون احلرب العاملية الثانية  انتخب عام 1890بوالية تكساس أكتوبر 
، املرجع 1ب الكيايل وآخرون، جعبد الوها: للمزيد ينظر  .م1956انتخابه لفرتة ثانية سنة للواليات املتحدة األمريكية كمرشح للحزب اجلمهوري ومت 

  .437، صالسابق
 .261، ص، املرجع السابقمرادحممد  2
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واالجنليزية بعد استقرار  األمريكيةالتدخل العسكري األمريكي يف املنطقة إىل أن انسحبت القوات والوقوف ضد 
  . 1الوضع الداخلي يف لبنان

العامل السياسي  أطلقالعربية تشهد صراعا سياسيا حادا، وقد  - العالقات العربية  بدأتمع بداية الستينات و        
 ؛ ) arab cold war( "احلرب العربية الباردة  "على هذه الفرتة) malcom kerr(مالكو كري  األمريكي

  .2لعربية املتحدةمت اإلعالن على انفصال سوريا عن اجلمهورية ا 1961سبتمرب 28نه يف أحيث 

إىل درجة احلصار السياسي، مما أدى  إىلعلى مصر العريب زاد اهلجوم وعقب مؤمتر شتورا بلبنان  بعد االنفصال       
مساعدته  (*)، عندما طلب املشري عبد اهللا السالل1962 مصر قوميا مع ثورة اليمن اليت قامت يف سبتمربجتاوب 

عبد الناصر الفرصة وقرر  نتهزاين إىل اتفاقية التضامن العريب، السياسية والعسكرية وأشار يف طلبه مع مبعوث مي
وتدخلت مصر  ، 3سياسيا عن اليمن ؤوالسم (**)التدخل ودعم الثورة اليمنية سياسيا وعسكريا وعني أنور السادات

ا هناك  عسكريا حيث ن اململكة العربية إالذي وقفت فيه مصر مع الثورة، ف الوقت الف جندي، ويف30بلغ عدد قوا
  .4اإلمامةوقفتا مع  واألردنالسعودية 

                                                             
  .28، ص، املصدر السابقاجلمسي حممد عبد الغاين 1
للدراسات والبحوث  اإلمارات، مركز 40 /د، العد1،ط1967يونيو/ وحرب حزيران  األمريكيةوالواليات املتحدة  إسرائيل : الربصان امحد سليم 2

 .29 ،28صم، ص 2000، اإلسرتاتيجية
م، 1938عسكري ورجل دولة ميين، ولد يف صنعاء من عائلة متواضعة، خترج يف الكلية العسكرية ببغداد عام ) : م1994 –م 1917(عبد اهللا السالل  (*)

ً من أوت  أولقاد  م واستمر 1963انقالب عسكري ناجح ضد اإلمامة يف اليمن وأقام النظام اجلمهوري، وبذلك أصبح أول رئيس للجمهوري ابتداء
، املرجع السابق، ص 3،ج وآخرونعبد الوهاب الكيايل : للمزيد ينظر  .انقالب عسكري ضدهبسبب م أين تنحى عن احلكم 1967غاية  إىلحكمه 

 .850، 849ص
يف قريت ميت أبو الكوم، خترج يف الكلية احلربية عام  1918ديسمرب25عسكري ورجل دولة مصري ولد يف  : )م1981 – 1918(أنور السادات )(**

احلسيين احلسيين : للمزيد ينظر  .1970يف اكتوبر صرية خلفًا جلمال عبد الناصر، توىل رئاسة اجلمهورية املوترقى يف الرتب داخل اجليش املصري 1938
  .122، 12م، ص ص 2012، )مصر(، دار النهار للنشر والتوزيع، اجليزة1،طموسوعة أشهر الثوار يف العاملمعدي، 

  .22م، ص1990 مصر، ، دار املستقبل العريب،5، طم1967/1970حرب الثالث سنوات : فوزي حممد 3
 .29، ص، املرجع السابقالربصان امحد سليم 4



 .م1967 قبل األوضاع ..................................................... : األول الفصل 
 

 - 14  - 
 

الفريق عبد املنعم واصل، كما  رأياجليش املصري حسب  كفاءةثر كبري على  أوقد كان للتدخل املصري يف اليمن   
رفع  إىلمن امليزانية اليت كانت خمصصة للجيش بدال من توجهيها  جزء كبري على ليات العسكرية يف اليمنالعم قضت

  .1إسرائيلمستوى التسليح والتدريب وجتهيز مسرح احلرب احلقيقية يف سيناء للجوالت القادمة مع 

منظمة التحرير  بإنشاءالسياسية على مستوى الساحة العربية كانت اإلسرتاتيجية التطورات  أهملكن        
يفلت زمام  أنوبدعم مباشر من مجال عبد الناصر الذي خشي  (*)شقرييبرئاسة امحد ال 1964الفلسطينية سنة 

الساحة الفلسطينية متوج باحلركات السرية والتنظيمات خصوصا فتح اليت ترجع جذورها  بدأت أنالقضية من يده بعد 
، وشدد ميثاقها على 1948احملتلة سنة  األرضحترير  إىل، وهدفت منظمة التحرير الفلسطينية 1957سنة  إىل
ً الك ً  فاح املسلح طريقا ً  وحيدا د عالفلسطينية ب للهوية الوطنية لتحرير، وقد رحب الفلسطينيني بإنشائها باعتبارها جتسيدا

  .2تغييب طويل

 واإلسكندرية، 1964القاهرة يناير ؤمترات القمة العربية مثل مؤمتر نعقاد مارغم حماوالت جتميع الصف العريب و        
العربية شهدت توترات  -العالقات العربية  أن إال، 1965 بالدار البيضاء يف سبتمرب وأخريف سبتمرب من نفس السنة 

امات بالعمالة والرجعية، وقد كانت مصر تؤيد منظمة التحرير  اإلذاعاتخطرية، وتبادالت  إعالميةوحروبا  العربية اال
اءت عالقة حزب البعث احلاكم يف سوريا على خالف مع رئيس املنظمة امحد الشقريي، وس األردنالفلسطينية بينما 

معه على زعامة العامل العريب وكما كانت عالقته مع األردن متوتر وصلت إىل درجة قطع مع عبد الناصر، وتنافست 
  .1967ماي 21العالقات الدبلوماسية بينهما يف 

                                                             
  .102، صاملرجع السابق، واصل عبد املنعم 1

ىم وهناك 1916سياسي عريب فلسطيين، ولد يف قلعة تبنني بلبنان اجلنويب، انتقل إىل عكا بعد وفاة أمه عام ) : 1980 -م 1907(امحد الشقريي (*)  أ
ودرس القانون، انتخب ) م1926 – 1924(يزية يف إحدى املدارس اإلرسالية القدس وهناك درس االجنل وانتقل بعدها إىل 1924انوية عام دراسته الث

، ويعترب أول رئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية له عدة مؤلفات أشهرها من القدس إىل واشنطن 1948مساعدًا لالمني العام للجامعة العربية عبد الرمحن عزام 
  .98 ،97، املرجع السابق، ص ص1الكيايل وآخرون ،ج عبد الوهاب: للمزيد ينظر  .ة، دفاعًا عن فلسطني واجلزائر، قضايا عربي

 .19حقائق وثوابت يف القضية الفلسطينية، املرجع السابق، ص :سن حممد صاحل حم2 
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ر حماوالت التضامن العريب ومؤمترات القمة العربية وما نتج عنها من حتوي أنويبدو  بسبب مشروعات  األردنل مياه 
قد  1966نوفمرب  4حالف الدفاعي بني سوريا ومصر يفوتشكيل القيادة العربية املشرتكة مث عقد معاهدة الت إسرائيلية

ا حرب على ورق ا مل تتعدى كو ا مبنزلة احلرب عليها رغم أ   .1أثارت حفيظة إسرائيل واعترب

  ) م1967 - 1956(خالل الفترة إلسرائيل والدعم األمريكيلعسكري الوضع ا: المطلب الثاني 

ً  العدوانمن  إسرائيلستخلصت القد         ً  الثالثي على مصر درسا ً  سياسيا فقد وجدت نفسها مضطرة  هاما
ً اجنلرتا وفرنسا إعتماد على لإل ً   عتمادا ااالعتداء، ومعىن ذلك  اهذ ليف الدفاع عن الدولة خال كامال لن تتمكن من  أ

ذاتية قادرة كون هلا قوة عسكرية ت أنا هو ضرورة هلولذلك كان الدرس املستفادة  تنفيذ سياستها التوسعية يف املنطقة،
اورة دون معاونة من الدول الكربى كما حدث يف سنة    .19562على هزمية الدول العربية ا

على تقوية  م1966ىل غاية تلت العدوان الثالثي على مصر إ نصبت اجلهود اإلسرائيلية يف الفرتة اليتاوبذلك        
 ً ً  جيشها كما ، فقد بلغت القوات املسلحة 3وحتويله إىل جيش متحرك أساسه القوات املدرعة وامليكانيكية ونوعا

الف جندي عام 190الف جندي بعد أن كانت حوايل 260حوايل 1965اإلسرائيلية الربية والبحرية واجلوية يف
 – 1956العسكري لديهم فارتفع حىت وصل بني  اإلنفاقد استكمال التعبئة العامة، كما ازداد عن م1956
مليون دوالر ، ليبقى 87حوايل  1955 - 1950كان خالل الفرتة   أنمليون دوالر، بعد 165حوايل  إىل 1957
 إىل م1958املمتدة من ل الفرتة من الناتج القومي خال %8,9و % 8,2العسكري يف مستوى تراوح بني اإلنفاق
تصاعدي يف الفرتة العسكري منحاه ال اإلنفاق، وتابع 4مليون دوالر195 إىل األحيانحىت وصل يف بعض  م1962

لرية إسرائيلي وذلك باستثناء  مليون715فكانت ميزانية الدفاع تبلغ حوايل  م1966اىل سنة 1963املمتدة من 
  .ومة اإلسرائيليةعتمادات السرية اليت ال تعلن عنها احلكاإل

ً   م1967و حبلول عام         بعد أن  كان اجليش اإلسرائيلي قد مت تنفيذ برنامج توسعه ومنوه وتسليحه وأصبح جاهزا
الف جندي موزعني على التشكيالت املختلفة 265ذات مهارات واختصاص، فكان عدد اجليش حوايل  قياداتقام أ

                                                             
 .30،31ص ص، ، املرجع السابقالربصان امحد سليم 1
 .32 ،31ص ص، ، املصدر السابقاجلمسي حممد عبد الغاين 2
 .103، ص، املصدر السابقعبد املنعم واصل 3
املدلل  إشرافماجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر،  رسالة لنيل، م1967على حرب وأثرها إسرائيلالداخلية يف  األوضاع : اجليش حممد إمساعيلحممد  4

 .103م، ص2008، غزة اإلسالميةاجلامعة حسن،  وليد
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قطعة حبرية، كما استطاع أن حيسن من القدرة  50طائرة و 450مدفع و 3000دبابة و 1300وميتلكون حوايل 
ذا حتول  جيش عصري من ناحية الكم والكيف  إىلالقتالية من خالل العمليات العسكرية اليت كان ينفذها و

  .1والنوع

من العدوان الثالثي على مصر، هو ضرورة ارتباطها بالواليات  إسرائيلالدرس الثاين الذي استخلصته  أما       
ً أجنحت يف إجياد عالقة خاصة معها بالقوتني العظيمتني يف العامل، و  إحدىتها بصف األمريكيةاملتحدة   ن تكون موردا

  .2" هوك " وافقت على بيع صفقة صواريخ أنمباشر لسالح منذ 

ً  األمريكية قوةً ازدادت العالقات اإلسرائيلية         وأصبحت أمريكا مبثابة احلليف الدائم إلسرائيل واملورد  ورسوخا
 م1961عام إسرائيلاألكرب ألسلحة القوات الربية والطائرات احلربية ، كما قام اليهود األمريكيني بتربعات لصاحل 

 خرتاقا أييف وجه  إقليميحتالف  إقامةلتكون قادرة على  إسرائيلجاءت خلدمة مليون دوالر  5946بلغت حوايل 
مساعدات اقتصادية وعسكرية ومبالغ لتوطني اليهود،  إىل، وتنقسم هذه املساعدات األوسطسوفييت ملنطقة الشرق 

نتيجة حدوث عدة تطورات مهمة يف  إلسرائيلومع منتصف الستينات تزايد حجم املعونات االقتصادية والعسكرية 
  .3السوفيييتومنها حصول مصر وسوريا على السالح من االحتاد  األوسطمنطقة الشرق 

خاصة يف عهد  األمريكيةللدعم السياسي والعسكري املستمر من جانب الواليات املتحدة  إسرائيل اطمأنت       
االت، كما  أصبحت، حيث (*)جونسون ضد لتفوقها العسكري  أيضا اطمأنتالعالقة بينهما تزداد قوة يف خمتلف ا

الدول العربية جمتمعة، وبذلك تكاملت الظروف السياسية والعسكرية اليت تدفع إسرائيل للحرب لتحقيق أهدافها 
  .4احلرب إال إجياد املربر لبدء أمامهاالتوسعية، ومل يبقى 

  

                                                             
 104املرجع نفسه، ص1 
 .103، ص، املصدر السابقواصل عبد املنعم  2
 .)199،201(، ص، املرجع السابقاجليش حممد إمساعيلحممد   3

م 1963الرئيس السادس والثالثني للوالية املتحدة األمريكية، توىل الرئاسة بعد اغتيال جون كينيدي عام ) : م1973 – 1908(جونسون ليندون (*)
عرف بسياسته املعادية للتحرر وعمله يف سبيل  ورط بالده يف احلرب الفيتنامية، ، اشتهر كمناور بارع يف الكونغرس األمريكي1963واستمرت واليته حىت 

 .121 ص ، املرجع السابق،2الكيايل وآخرون، ج عبد الوهاب: للمزيد ينظر  .وعدائه للعرب ودعمه إلسرائيلالقضاء على قادة عدم االحنياز 
  .33 ،32ص ، ص، املصدر السابقاجلمسي حممد عبد الغاين  4
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  .م 1967_  1956الوضع الدولي بين : المطلب الثالث 

حتاد واإل األمريكية، خاصة الواليات املتحدة األوسطخل الدويل يف منطقة الشرق دالسويس بداية للت أزمةتعترب        
اءيف  1956، حيث ساهم تدخلهما سنة السوفيييت منهما  كل واحد  ىالثي على مصر، وبذلك سعالعدوان الث إ

  .يف املنطقة يف ظل انسحاب بريطانيا وفرنسا منها نفوذ له إجياد إىل

األمريكية بوجود فراغ يف املنطقة، ورأت انه البد من شغله وذلك الواليات املتحدة  دعتاثر هذا االنسحاب إ       
اوروفق ا جبمال عبد الناصر من ، لكنها مل تنجح يف حتقيق ذلك ، حيث أن كل ا1ا ملبدأ إيز جل هذا الغرض أتصاال

اور،  ر يف سياستها املضادة لألحالف اإلباءت بالفشل واستمرت مص ستعمارية واستطاعت أن تسقط مشروع إيز
 أوذ األمريكي يف املنطقة، وبدالعريب يف حركة سياسية نشيطة ضد تثبيت النفن امتعزيز سياسة التض إىلكما اجتهت 

 ً   .2علنيا برفض الواليات املتحدة األمريكية متويل مشروع السد العايل الصراع األمريكي املصري يأخذ شكال

اية أزمة السويس  السوفيييتحتاد الواليات املتحدة فقد استطاع اإل عكس وعلى        من إجياد نفوذ له  1956بعد 
حيث متكن من حتقيق تقدم عسكري  األوسطالشرق  أحناءنفوذا يف معظم  األقوىيف املنطقة، حىت أصبح الدولة 

متويل السد العايل يف  على لهمبكسب سياسي مبوافقة مجال عبد الناصر  ظفر كما واقتصادي ملحوظ يف مصر
جناحه يف كسب هذا النفوذ يف املنطقة  إرجاعوميكن  ،3بليون دوالر 1,3ب  تكاليفهوالذي قدرت  1958كتوبرأ

نه ساهم يف أاجلانب العريب حيث جند  إىلدعم احلركات التحررية يف العامل، وكذلك وقوفه  إىلسياسته اليت تسعى  إىل
اء ففي  ،ضد حترشات دول حلف بغداد 1958 - 1957كما ساند سوريا يف عامي   ،العدوان الثالثي على مصر إ
حتجاجا على حشد القوات الرتكية على احلدود ارئيس وزراء تركيا  إىل السوفيييتحتاد ئيس اإلوجه ر  1957سبتمرب10

  .4يف عمل مسلح ضد سوريا شرتاكاالها على عدم السورية وحث

الل النزاعني وربط سياستهم الطويلة األمد باستغ األوسطقناعة بالبقاء يف الشرق السوفييتوهكذا ترسخ عند        
بني دول مصر وسوريا والعراق والذي  أنفسهمالنزاع التارخيي فيما بني العرب  أوهلما ،املتزامنني اللذين مييزان املنطقة

                                                             
  .88، ص، املرجع السابقإمساعيلو عبد اهللا عبد الرزاق  شوقي اجلمل1 
 .16ص، ، املصدر السابقفوزي حممد 2
  .410، ص، املرجع السابقجنيب صاحل 3
لس الوطين للثقافة والفنون  ،الواليات املتحدة واملشرق العريب :امحد عبد الرحيم مصطفى  4  .167، صم1978الكويت،  ،واألدبا
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النزاع الثاين هو بني  أما ،احملافظة واملوالية للغربالتقليدية  وامللكيات (*)الراديكاليةنزاع بني الدول العربية  إىلتطور 
  .1وإسرائيلالعرب 

خصوصا بعد تغري الرئاسة والقيادة يف  ،إسرائيلالوضع الدويل يتبلور لصاحل  أالستينات بد أوائلومع حلول        
 وخلفه يف رئاسة (**)غتيال جون كنيديامت م 1963ففي سنة  ،السوفيييتحتاد إلاو  األمريكيةالواليات املتحدة 
حيث جنده يؤكد لرئيس  ،ومتعاطفا معها إلسرائيلالذي كان مؤيدا  نليندون جونسو  األمريكيةالواليات املتحدة 

ا إسرائيلبالده تؤازر  نأ م1964يف جوان  اإلسرائيليالوزراء  الدولة  إذا ما هجمت األيديلن تقف مكتوفة  وأ
تضايقه من السياسة املصرية وما تقوم  ، هوإسرائيلجلونسون الذي مييل لصاحل التوجه  ولعل ما يربر هذا ،2الصهيونية

الذي يراه مؤثرا  اإلفريقيحنياز واملؤمتر مؤمتر عدم اإل إىل باإلضافة، هلا به من مؤمترات يف القاهرة وكذا زيارة خرشوف
، إىل جانب هذا كانت الواليات املتحدة 3اإلسرتاتيجيةوحلفائها من ناحية املواد اخلام  أمريكابالضرر على مصاحل 

جونسون إىل تأييد ودعم داخلي لسياسته خصوصا دعم اجلماعات رب الفيتنام وبالتايل حاجة األمريكية متورطة يف ح
ا على وسائل اليهودية بس   .مريكيةاألاإلعالم بب سيطر

 ؛ الذي متيز باملغامرة خروشوفتغري يف القيادة بعد سقوط  1964فقد عرف يف أكتوبر  السوفيييتحتاد أما اإل       
، ومتيزت هذه القيادة (***)نيكوالي فيكتوروفيتش وألكسي كوسيغنيو  برجينيفحيث تألفت القيادة اجلديدة من ليونيد 

نبدأ من  أنعلينا : " حيث شكل هذا التغيري صدمة جلمال عبد الناصر الذي قال  خرشوفباحلذر عكس اجلديد 
                                                             

، والراديكاليون هم الذين يريدون تغيري النظام االجتماعي من جذوره، لى كل من ينادي بالتغري األساسيراديكايل عيطلق لفظ : ) radical (الراديكايل (*)
 ً : عبد الفتاح عبد الكايف  إمساعيل: للمزيد ينظر  . ، وحنو اليمن احيانًا قليلةويطلق تعبري الراديكالية من الناحية السياسية اليوم على املتطرفني حنو اليسار غالبا

، 2عبد الوهاب الكيايل وآخرون، ج:  أيضاوينظر .221ص  .م2005، )مصر(قويسنا  ،)اجنليزي  -عريب (يسرة للمصطلحات السياسية املوسوعة امل
  .782املرجع السابق، ص

 .410،ص، املرجع السابقجنيب صاحل 1
والثالثني للواليات املتحدة األمريكية، وابن جوزيف كينيدي سفري أمريكا لدى بريطانيا هو الرئيس اخلامس ) : م1963 – 1917(جون كينيدي(**) 

واحد اكرب أثرياء أمريكا، خترج من جامعة هارفارد وخدم يف البحرية األمريكية، توىل رئاسة الولية املتحدة األمريكية وعمره ثالث ) م1940 – 1937(
  .  358، املرجع السابق، ص5عبد الوهاب الكيايل وآخرون، ج: للمزيد ينظر  .سناً كان بذلك اصغر رئيس أمريكي وأربعني سنة و 

  .165، ص، املرجع السابقالرحيم مصطفى امحد عبد 2
  .116م، ص1990 القاهرة، للرتمجة والنشر، األهراممركز  ،م1967حرب الثالثني سنة االنفجار : هيكل حممد حسنني 3

زعيم سياسي ورجل دولة سوفييت، ولد يف سان بطرسربغ من أسرة عمالية التحق باجليش األمحر وعمره مل ) : م1980 – 1904( اليكسي  كوسيغني (***)
مث عضوًا يف املكتب السياسي ورقى إىل منصب رئيس مفوضي الشعب،  1940يتجاوز اخلامس عشر، انتخب يف اللجنة املركزية للحزب الشيوعي سنة

 . 234، املرجع السابق، ص 5عبد الوهاب الكيايل وآخرون،ج: للمزيد ينظر  .م1980ىل غاية إ 1964وفييت من عاملسوترأس حكومة االحتاد ا
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كما أن هذه القيادة مل تكن ضد إسرائيل باملعىن العسكري ولكنها كانت يف الوقت ذاته مؤيدة للعرب " جديد 
  .1سياسيا

  

  

      

                                                             
 .35، ص، املرجع السابقالربصان امحد سليم 1
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  الحرب ياتمجر : المبحث األول 

  الحرب مقدمات:  األولالمطلب 

اش اليت التطورات إن        كانت توحي عن 1967وبداية 1966 - م1965خالل األوسطمنطقة الشرق  هد
م (*)حيث تقول جولد مائري ،وإسرائيلحدوث جولة جديدة من احلرب بني العرب  يرون نفس املقدمات  أصبحوا أ

، (*)ياسر عرفات يرأسهامنظمة فتح اليت كان  تأسيس إىل، وهي تشري 1965اليت سبقت معركة السويس عام 
ا الفلسطينيون يف غزة  العملياتكذلك و  وية هذا فقد كانت املعركة اجل إىل باإلضافة، واألردنالفدائية اليت كان يقوم 

والذي سقطت فيه ستة طائرات من طراز  1967ابريل 7والسوري يف  اإلسرائيليبني الطريان  السورية  األراضييف 
 ً تتدهور على  األوضاع أصبحتحيث ، 1بالعريب وشد زناد احلر  اإلسرائيليتفجر املوقف  أسبابمن  ميح سببا

م بغزو  اإلسرائيليون املسئولونخذ أ 1967ماي أوائلاجلبهة السورية، ومنذ  ديدا السورية  األراضييطلقون 
للحكومة للقيام بعمليات عسكرية ضد  سلطاتيف الكنيست  األمنماي منحت جلنة شؤون 9ويف ،واحتالل دمشق

  .2سوريا

        ً من سوريا حيث تلقى  اإلسرائيليحول املوقف  خمتلفة ىل من مصادرااملعلومات تتو  أخذتماي 13من  وابتداء
عن املوقف على  السوفييتالسادات من الزعماء  أنورمجال عبد الناصر برقية من موسكو مبلخص ما مسعه السيد 

 تقريرا عن املعلومات اليت نقلها مندوب مجال عبد الناصر تلقىويف نفس الوقت  ،3اإلسرائيليةاحلدود السورية 

                                                             
 1969مارس  17بني  اإلسرائيليةم بكييف االوكرانيا ، وهي رابع رئيس وزراء للحكومة 1898ماي  3من مواليد ) : م 1978 – 1898(جولد مائري (*)

ووزيرة للخارجية يف الفرتة  1956 – 1949م، عملت كوزيرة للعمل يف الفرتة 1915املنظمة العمل الصهيونية يف عام  إىل انضمتم، 1974حىت 
 .من تشكيل حكومي أكثرم يف 1966 –م 1956

خترج  القدس، يف مدينة 1929ف عرفات القدوة، ولد سنة ؤو طيين امسه احلقيقي حممد عبد الر رجل دولة فلس) :  م2004 - 1929(ياسر عرفات (*)
م وهناك 1957برتبة ضابط مهندس يف الكلية احلربية يف مصر وكان ضابطًا يف اجليش املصري أثناء العدوان الثالثي على مصر، انتقل إىل الكويت عام 

أصبح رئيس للجنة التنفيذية ملنظمة م  1968ية حلركة فتح مذ جوان أسس أول اخلاليا السرية حلركة فتح، تقلد املناصب التالية انتخب رئيسًا للجنة التنفيذ
، املرجع السابق، ص 7ج ،الكيايل وآخرون عبد الوهاب: للمزيد ينظر . م1977ًا لدولة فلسطني يف عام م انتخب رئيس1969التحرير الفلسطينية عام 

 .383، 382ص
  262، 261ص صمؤسسة دار التعاون للطبع والنشر،  ،عزيز عزمي ،تر ،جولد مائري مذكرات: مائريجولد  1
  186م، ص2002 اإلسكندرية، فلمنج للطباعة، ،)سطوة الزعامة وجنون السلطة(عبد الناصر وأزمة الدميقراطية: السيد عاطف 2 
  246، ص، املصدر السابقهيكل حممد حسنني 3
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تفيد ي يف السفارة السوفيتية مبصر، والذي كان يعمل حتت غطاء دبلوماسيف القاهرة ) kGB(السوفيتيةاملخابرات 
ً  ن هناك أب   .1على احلدود السورية بقصد اهلجوم على سوريا إسرائيليةعسكرية  حشودا
 األولالفريق  إىلاجليش السوري  أركانكما وصلت يف نفس اليوم رسالة السلكية من اللواء امحد سويدان رئيس  

ا اإل األكربستدعت اجلزء ا إسرائيل أن تفيد حممد فوزي ً من قوا ً   حتياطية وحتشد جزء ا  كبريا اجلبهة  أماممن قوا
الواء،  السورية يقدر حبوايل مخسة عشر ليني بكثافة ومن املنتظر ظقوات امل تنوي اهلجوم على سوريا مع استخدام وأ

  .19672ماي22 -15يكون هذا اهلجوم بني  أن

ماي كلفه املشري عبد احلكيم 14نه يف أاجلبهة السورية، يقول حممد فوزي على  اإلسرائيليةوعن حقيقة احلشود        
ومن دول أخرى عن  السوفييتحتاد إلاو دمشق ملعرفة مدى صحة املعلومات اليت وصلته من دمشق  إىل بالسفر (*)رعام
 نيلؤو املسساعة تفقد فيها قيادة اجلبهة السورية وسأل 24هناك فسافر إىل دمشق يف نفس اليوم ومكث  ،شداحل

نه مل حيصل على أي دليل أد وكانت النتيجة شهة عن صحة املعلومات اخلاصة باحلالعسكريني يف قيادة األركان واجلب
ة التقطت مبعرف اإلسرائيليةصوراً فوتوغرافية جوية عن اجلبهة اهد شكد صحة املعلومات، بل على العكس مادي يؤ 

  .3يحظ أي تغري للموقف العسكري العادماي، فلم يال13و12السوري يومي  ستطالعاال

، الذي ءستمر احلشد يف سينااأول حممد فوزي لسوريا إال أنه ورغم هذه احلقيقة اليت أوضحتها زيارة الفريق        
ماي، لبحث املوقف 13مساء مع عبد احلكيم عامر اجتماعهجاء نتيجة للقرار الذي اختذه مجال عبد الناصر يف 

عبد  غبلأماي 14ويف صباح، جلبهة السوريةعلى ا اإلسرائيليبعد املعلومات اليت وصلتهم عن احلشد  العسكري
  القرار ذارب القوات املسلحة احليئة أركان رئاسة هاحلكيم عامر 

                                                             
  .10، ص، املرجع السابقالربصانامحد سليم  1
  .37، ص، املصدر السابقاجلمسي حممد عبد الغاين 2

يف امليدان،   وأصيب 1948م وشارك يف حرب فلسطني 1938عسكري مصري وصل إىل رتبة مشري، خترج يف الكلية العسكرية : عبد احلكيم عامر  (*)
ً للقوات املسلحة برتبة لواء  ًا للقائد األعلى ، ووزيرًا للحربية ونائب1953كان عضوًا يف اللجنة التأسيسية للضباط األحرار وجملس قيادة الثورة، أصبح قائدًا عام

مية العربية بعد اهلز  1967جوان 9ل من مهامه يف م، توىل منصب نائب رئيس اجلمهورية، استقا1958برتبة مشري عقب قيام اجلمهورية العربية املتحدة 
    .809ص ، املرجع السابق،3ج ،الكيايل وآخرون عبد الوهاب: للمزيد ينظر . تحرًا يف سبتمرب يف ظروف غامضةومات من

  .71، ص، املصدر السابقفوزيحممد  3
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ً يف حشد القوات املسلحة يف سيناء  وقد شرع        دون دراسة للكفاءة القتالية هلذه  1967ماي15من ابتداء
ً  ار احلشدالقوات، بل إن قر  دون مناقشة وإعطاء الفرصة إلبداء الرأي يف إمكانية تنفيذ خطط  قد فرض عليها فرضا

  .1العمليات قبل البدء يف عملية احلشد

توتر املوقف العسكري بني مصر وإسرائيل، عندما طلبت  ،تنفذه ومل يستكملمت الذي وبعد يومني من قرار احلشد   
ماي سحب قوات الطوارئ الدولية املوجودة على احلدود الشرقية ملصر وهي جزء من القوات الدولية اليت 16مصر يوم

متركزت على احلدود الشرقية مع إسرائيل ويف منطقة شرم الشيخ جبنوب سيناء وعلى حدود قطاع غزة، نتيجة للعدوان 
  .19562لثالثي على مصر عام ا

ً  حيث        ماي 16ريكي يف .أ.ىل اجلنرال جتكليف من املشري عبد احلكيم عامر إعلى أرسل حممد فوزي بناء
اجلنرال ريكي بأنه جيب الرجوع يف هذا األمر إىل السكرتري العام لألمم رد الطوارئ، وكان  قوات ب منه سحبليط

، وقرر سحب (**)على طلب وزير اخلارجية املصرية حممود رياضماي رد هذا األخري 17، ويف (*)"ثانتيو "املتحدة 
اء وجود قوات الطوارئ الدولية يف اليوم املوايل مصر تعلنقوات الطوارئ الدولية، ل  أعلى أرضها، وبد عن قرار إ

  .3سحب قواتهباجلنرال ريكي 

العدوان الثالثي على  ثارآمصر الشرقية مع إسرائيل، إزالة  عن انسحاب قوات الطوارئ الدولية من حدود جتن       
ا وحتكمها يف مضيق ثري أمام مصر الس مهيأةوأصبحت الظروف  1965مصر عام  مدخل خليج  ،انتعادة سيطر

، أما إسرائيل 4اإلسرائيلي، كما أصبح الطريق مفتوحًا إلعادة التمركز يف شرم الشيخ ايالتو  العقبة اجلنويب إىل سيناء

                                                             
 193، ص، املرجع السابقعاطف السيد 1
 .41املصدر السابق، ص : اجلمسي عبد الغاين  حممد 2

سياسي بورمي وثالث أمني عام لألمم املتحدة،  ولد يف بورما وتلقى تعليمه اجلامعي يف جامعة رانغوان، توىل عدة ) : م1984 – 1909(يوثانت سيثو (*)
م،انتخب أمني عام لألمم 1957 سنة ، انتخب ممثالً دائمًا لبورما يف هيئة األمم املتحدة)م1957 – 1949(مناصب تربوية واشتغل يف الصحافة واإلذاعة 

 املرجع السابق،، 3ج ،الكيايل وآخرونعبد الوهاب : للمزيد ينظر . م1971يف منصبه إىل غاية  واستمر1966م وأعيد انتخابه يف 1961املتحدة سنة 
 .809ص
دخل كلية أركان احلرب وحتصل  1936عسكري ورجل دولة مصري عريب معروف، خترج يف الكلية احلربية مبصر : )م1992 - 1925(حممود رياض (**)

ا عام   1958(م، شغل عدة وظائف أمهها عضو يف الوفد املصري املشارك يف مفاوضات رودس، مستشار الشؤون السياسية لعبد الناصر1943على شهاد
  .112، املرجع السابق، ص6ج ،الكيايل وآخرون عبد الوهاب: للمزيد ينظر ) . 1972_  1964(ووزير اخلارجية املصرية ) م1962 –
  .74، 73، ص ص، املصدر السابقفوزي حممد 3
  198، ص، املرجع السابقعاطف السيد 4
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ا بتهديد سوريا بالغزو العسكري إىل قضية أخرى  ستغلتافقد  فرصة سحب قوات الطوارئ لتحويل األزمة اليت بدأ
ومت ذلك يف ظل محلة سياسية وإعالمية ضد مصر تزعمتها " يف خليج العقبة اإلسرائيليةحرية املالحة البحرية "وهي

  .1جنلرتا وكندا ملعارضة سحب قوات الطوارئ من األراضي املصريةإو  األمريكيةالواليات املتحدة 

ئيلية، ريان يف وجه املالحة اإلسرايق ثضماي بغلق م22واستمر التوتر بني مصر وإسرائيل ليقوم مجال عبد الناصر يف   
ا من شرم الشيخ  بعد وقد كانت إسرائيل قد وعدت يق ء، أن إعادة فرض احلصار على املضمعركة سينا عقبانسحا

  .2إعالنًا للحرب يعترب 

بإغالق خليج العقبة يف وجه البضائع املتجهة إىل إسرائيل، ردًا على التهديدات قراره  عترباعبد الناصر فقد  أما       
يقع حتت السيادة مضيق ثريان مياه إقليمية مصرية  ة باحلكومة السورية، كما اعتربحاطباحتالل دمشق واإلاإلسرائيلية 

  .3املصرية، ووجود إسرائيل به هو يف حد ذاته عمل عدواين

مصر، وتستند عليها سياسيًا لبدء احلرب ضد عيها الفرصة صبح يف يد إسرائيل الورقة اليت تيق، أاملض وبإغالق       
ماي أعلن رئيس وزراء إسرائيل يف الكنيسة  29نه يف أويل كغطاء هلجومها املنتظر، حيث وإعالميًا على املستوى الد

يق يشكل خمالفة للقانون الدويل ويعترب عمالً من أعمال رية يف اخلليج واملضأن أي تدخل يف حرية املالحة البح
يف مجيع و إلسرائيلي ألي أعمال حربية على مجيع احلدود استعداد اجليش اضد إسرائيل، كما أعلن عن العدوانية 
  .4القطاعات

نه هو الذي حتم بالضرورة حتول املواجهة العسكرية إىل صراع أ، ملضيققول حممد فوزي عن قرار غلق اي وأيضا       
وفشل اجلهود الدولية مسلح، بدليل أن إسرائيل مل تتخذ قرار التحول يف املعركة إال بعد صدور قرار الغلق من مصر، 

  .م1967حزيران، ومن هذا يتبني لنا دور قرار غلق مضيق ثريان يف إشعال حرب 5يف منع الصراع

  

  
                                                             

  .43املصدر السابق، ص:   اجلمسي حممد عبد الغاين 1
  .169م، ص1977 القاهرة، مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر، ،عزيز عزمي ،، مرديان مذكرات موشي : ديان موشي  2
  .185، ص، املرجع السابقبيلي سيدين 3
  ).51 - 47(املصدر السابق، ص:   اجلمسي حممد عبد الغاين 4
  83، ص، املصدر السابقفوزي حممد 5
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املوقف تدهورًا وأصبح التقدير أن احلرب أصبحت وشيكة فقد أعلنت إسرائيل  زدادا 1967جوان 2ويف يوم        
ا  موشي اجلنرال، و (*)جديدة برئاسة ليفي اشكول عن تشكيل وزارة ديان وزيرًا للدفاع، وصفتها الصحافة العاملية بأ

وزارة احلرب، وأصبح ذلك نذيرًا بأن إسرائيل قررت شن احلرب ضد مصر بعد أن استكملت استعدادها خالل 
ضد مصر  ترى سرعة شن احلرب رابيني إسحاق كما يقول اجلنرال  اإلسرائيليةاألسبوعني السابقني، وكانت القيادة 

  .ا عامل حاسم يف تقدير مدة احلرب ونتائجها واخلسائر اليت تتحملهامببادأة من إسرائيل، أل

إننا مازلنا يف حاجة إىل " : أشكول  قال احلرب، د بدءوعن مجوان ع 2دارت يف يوم اليت وأثناء املناقشة        
إين ذا انتصرنا للمحافظة على مكاسبنا، إىل معاونته إ وأمل أال حنتاج أييد الرئيس األمريكي جونسون لنا، معاونة وت

 أو قليل والتأخر يومان لن يؤثر يف كثري. أريد توضيحها للرئيس جونسون مبا ال يدع جماالً ألي شك أننا مل خندعه
يونيو قرر جملس  4ويف ، 1967جوان  5بدء احلرب قبل يوم  وعلى ذلك قررت إسرائيل عدم ،1"على نتائج احلرب

  .جوان 5زراء اإلسرائيلي شن احلرب لتبدأ يوم الو 

  . الحرب على الجبهة المصرية: المطلب الثاني

عندما قام الطريان اإلسرائيلي بتوجيه ضربة  ،1967جوان  05على اجلبهة املصرية يف صباح  رببدأت احل       
املوجة األوىل  حيث مت هذا اهلجوم على موجتني ،جوية مركزة على القواعد اجلوية واملطارات املصرية وحمطات الرادار

طائرة، قامت مبجموعة من الغارات املتزامنة على كل قواعد العمق املصري ويف واد النيل  174فيها حوايل  تشارك
 ً وركزت خالل  2،من قاعدة أبو صويرة  على الضفة الغربية لقناة السويس وحىت مطار األقصر يف جنوب الوادي ابتداء

واملمرات يف املطارات العسكرية املصرية بقنابل شديدة االنفجار مت تصميمها  الرادار أجهزةوجة على ضرب هذه امل

                                                             
 سنة فلسطني إىلهاجر  م1895عام ) أوكرانيا(اورانتوف  ولد يف  األولسياسي ورجل دولة صهيوين من الرعيل ) : م1969 – 1895(ليفي اشكول  (*)

-  1949(يف املنظمة مسئوالً : كان عضوًا يف قيادة عصابة اهلاغاناة تقلد املناصب التالية   األوىلالفيلق اليهودي يف حرب العاملية  إىل، انضم 1914
) م1963 -  1952(وزير الزراعة واملالية ) م1952- 1951(ودية أمني صندوق الوكالة اليه) م1952 – 1950(مدير عام لوزارة الدفاع ) م1949

عبد الوهاب الكيايل :  نظريللمزيد . م1969ل يف منصبه حىت وفاته سنة كرئيس لوزارة إسرائيل ووزير ماليتها ، وظ1963خلف بن غوريون يف عام 
   .205ص ، املرجع السابق،1ج ،رونوآخ

  .57املصدر السابق، ص : اجلمسي حممد عبد الغاين  1
 .710، ص، املصدر السابقهيكل حممد حسنني 2
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، حبيث ترتك يف املمرات حفرة عميقة بقطر سبعة  وكانت  ،1عدة ساعات إىل إصالحهاوحيتاج  أمتارخصيصًا
  .يتم اكتشافها بالرادار فض لكي ال نخخالل هذه املوجة حتلق على علو م الطائرات اإلسرائيلية

مل تكن قد  6بينها قاعدة من  14طائرة إسرائيلية هامجت خالهلا  164فيها  تشاركأما املوجة الثانية فقد        
م و قت كانت  حمطات الرادار والباقي تهامجطائرة  13املطارات و مبهامجة طائرة115 قامت حيثهجمت من قبل، 

يف هذه املرحلة مطارات بعيدة مثل املنصورة وبليس وحلوان واملليز  وهجمتبدوريات تغطية ومحاية لآلخرين 
ذا متكن الطريان اإلسرائيلي يف ظرف ثالث ساعات تقريبا من تدمري السالح اجلوي املصري وإخراجه 2والغردقة ، و

  .ةجوي يةغطتية يف سيناء و البحرية بدون من املعركة، لتصبح القوات املصرية الرب 

لسالح اجلوي املصري بدأت يف شن هجومها الربي على القوات املصرية يف لساعة من  تدمري إسرائيل  بعد نصف  
  : سيناء وبذلك دخل الطرفان يف معارك حربية وعمليات عسكرية ميكن حتديدها يف مرحلتني رئيسيتني 

القتال على  أالعريش وبد ويف منطقةخرتاق الدفعات املصرية يف النطاق الدفاعي األول اومت خالهلا  :المرحلة األولى  
  .جوان6 -5النطاق الدفاعي الثاين واستغرقت يومي 

ومت خالهلا التقدم واالستيالء على املضايق مث الوصول إىل الضفة الشرقية للقناة واستغرقت أيام من : المرحلة الثانية 
  .ية  على اجلبهة املصرية ، ومن خالل هاتني املرحلتني ميكننا تتبع العمليات العسكر 3جوان 9اىل 7

  :المرحلة األولى 

 : الهجوم على رفح والعريش  -

على  بدأت إسرائيل هجومها الربي حوايل الساعة العاشرة من صباح اخلامس جوان حيث استهدفت اهلجوم       
ش الخرتاقها من أجل فتح الطريق الساحلي إىل العري ؛ضد دفعات رفح) العريش  -رفح ( قوات احملور الشمايل 

لتتمكن القوات اإلسرائيلية يف حدود الساعة  ،4استمر القتال يف رفح طوال اليوم وكذلك عزل قطاع غزة عن سيناء،
قوة إسرائيلية  متكنت ويف حدود الساعة السابعة ،من السيطرة على املنطقةن دقيقة من نفس اليوم السادسة وأربعو 

                                                             
  .28، صم2010، دار املعارف، القاهرة، 2، طاليوم السابع احلرب املستحيلة حرب االستنزاف: حممود عوض  1
  .198، ص، املصدر السابقديانموشي  2
  .116، ص، املصدر السابقواصل عبد املنعم 3
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يف اجتاه العريش وحاولت القوات املصرية بقيادة عثمان مضار،  بتوجيه هجوم  بالتوجه دبابة 20 ونة من حوايلمك
يف الساعة تصدى له وذلك  أن اللواء املدرع اإلسرائيلي، اليت وصلت إىل مشارف املدينة،  إال القوات هذه مضاد ضد

وحبلول صباح السادس من  ،جنوب بر جلفن ومنعها من التقدم إىل العريش ،جوان يف املنطقة6 الرابعة صباحا من يوم
وتعرضت القوات املصرية للقصف املركز بالطريان اإلسرائيلي وانسحب  لطائرات اإلسرائيلية يف املنطقة،جوان ظهرت ا

ا سهل جمموعة اللواءان املصريان يف اجتاه جبل لبين وذلك يف حدود الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم، مم
ستخدام بواسطة يالء على مطار العريش وجتهيزه لإلالعمليات الشمالية اإلسرائيلية القتحام مدينة العريش واالست

  .1يالطريان اإلسرائيل

 :الهجوم على أم قطق  - 

سريتا لحرب حيث متكنت لسون دقيقة من اليوم األول  اهلجوم على أم قطق منذ الساعة الثانية ومخ أبد       
لكن القوات املصرية متكنت من اسرتداد املوقع بعد التصدي  ،دبابات وكتيبة مشاة من اخرتاق اخلندق واحد واثنان

للهجوم على  للهجوم اإلسرائيلي، عاد اإلسرائيليون يف اليوم املوايل ومتكنوا من االستيالء على أم قطف بعد تكرارهم
ً عليها يف الس ستولوااالقوات املصرية حيث     .2يف نفس اليوم اعة العاشرة والنصف مساءا

 : الهجوم على القصيمة  -

دف من 5مالساعة الواحدة والنصف من يو  بدأت القوات اإلسرائيلية اهلجوم على القصيمة يف        جوان، وكانت 
، يف صباح أم قطف ي علىلرئيساهذا اهلجوم إىل تثبيت دفاعات القصيمة ومنعها من التدخل يف املعركة أثناء اهلجوم 

اهلجوم على املدرعات واملشاة امليكانيكية  أعجلة بد وأبوجوان وبظهور بوادر جناح اهلجوم اإلسرائيلي على أم قطف 6
اإلسرائيلية، وصمدت القوات املصرية يف موقع مطامر ومتكنت من صد اهلجوم اإلسرائيلي مرتني وحبلول الساعة الثامنة 

ً من نفس اليوم انسحبت قوات       3.نسحابئد املنطقة العسكرية الشرقية باإلعلى قرار قا القصيمة بناء

  

  

                                                             
  .117، ص، املصدر السابقعبد املنعم واصل 1
 .146، ص، املصدر السابقحممد فوزي 2
  .119املصدر السابق، ص: عبد املنعم واصل 3



 .الحرب والمواقف منھا أحداث ........................................................... : الفصل الثاني
 

 -  28  -  
 

  :الهجوم على الكونتال  -

ار كان اهلجوم اإلسرائيلي على ال        بقصف مدفعي من لواء ميكانيكي  جوان، وبدأ5كونتال يف منتصف 
إسرائيلي على القوات املصرية اليت متكنت من صد اهلجوم، وكان هدف إسرائيل من هذا اهلجوم هو تثبيت القوات 

 .، وهكذا انتقل اهلجوم والقتال إىل النطاق الدفاعي الثاين1املصرية يف هذا القطاع  ومنعها من احلركة

 :الثانيالقتال على النطاق الدفاعي  -

جوان قرار التمسك بالنطاق 6من يوم  امر يف الساعة احلادي عشر والنصفأصدر املشري عبد احلكيم ع       
ويف الساعة الثانية عشر تقدم لواء  ،الدفاعي الثاين وجتميع القوات املرتدة من النطاق الدفاعي األول لتدعيم الثاين

ية والوسطى يف اجتاه جبل لبىن للهجوم على دفاعات الفرقة الثالثة من كل جمموعيت العمليات الشمال يمدرع إسرائيل
ً بدأت معركة جبل لبىن باإلاملشاة، ويف الساعة الرابع ا من اجتاهني ومتكنت القوات املصرية ة مساء لتفاف حول دفاعا

دفاع الرتداد بعض نسحاب يف الساعة اخلامسة أدى إىل اهتزاز الصدور أمر اإلمن صد اهلجوم يف البداية، إال أن 
القوات، وقد حاولت املدرعات اإلسرائيلية حصار القوات املصرية وقطع طرق ارتدادها، فتقدم لواء مدرع إسرائيلي يف 

بده خسائر فادحة واضطره املدرع املستقل يف معركة عنيفة وك 14واشتبك معه اللواء  كم،  161اجتاه تقاطع 
به خسائر كبري يف  حلقدرع املستقل أثناء انسحابه واامل14مث قام الطريان اإلسرائيلي باهلجوم على اللواء  ،لالرتداد

الدبابات والعربات وجنح اللواء يف االرتداد غربًا على الطريق األوسط ويف نفس الوقت متكن اإلسرائيليون من السيطرة 
ات املصرية املوجودة على النطاق الدفاعي الثاين يف االنسحاب على جبل لبىن وعلى املطار القريب منه، وأخذت القو 

  .2غربًا دون إي نظام

سنتطرق لبعض 1967خالل هذه املرحلة اليت متتد من اليوم السابع إىل التاسع من جوان   :المرحلة الثانية 
بوي وكذا معركة الفرقة الرابعة العمليات العسكرية بني الطرفني اإلسرائيلي واملصري ونقتصر على القتال يف النطاق التع

  .املدرعة
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  : القتال في النطاق التعبوي  -

ً من يوم سدقيقة م يف الساعة التاسعة ومخسون        دفعت القوات املصرية كتيبة دبابات، وسرية  1967جوان7اء
ودارت معركة بني "  دبابة20جمموعة ال"استطالع إىل رمانة لصد اهلجوم اإلسرائيلي املنفذ على الطريق الساحلي،

القوتني مبشاركة الطريان اإلسرائيلي فارتدت القوات املصرية إىل القنطرة شرق، ولإلشارة فان القوات البحرية املصرية 
على الطريق " دبابة  20جمموعة ال"قامت مبساندة اجلانب األيسر للقوات الربية يف سيناء، وذلك عندما تقدمت 

ا وتعطيل وعرقلة تقدمهاحوات البالشمايل قرب رمانة، قامت الق لكن تدخل الطريان اإلسرائيلي ومهامجته ، رية بضر
  .1للبحرية املصرية على الساحل الشمايل لسيناء حال دون ذلك

رض سبخيه جبوار حبرية أظم العربات واملعدات الثقيلة يف مل تستطع القوات املصرية التقدم، بل غرست مع       
ا يف منطقة مرتفعة مشال القنطرة شرق ، واسالربدويل، فتمركزت  عن  ةتمرت مدافعالوحدات الصغرية بعد انسحا

  2.بور فؤاد مدينة

  :أعمال الفرقة الرابعة المدرعة _ 

بصدور األمر بقيام الفرقة الرابعة املدرعة باحتالل املضايق لسرت انسحاب القوات املصرية من سيناء إىل غرب        
منطقة قد عرب القناة، ووصل إىل قيادة قناة السويس، عملت قيادة املنطقة الشرقية على إبالغ قائد الفرقة الذي كان 

  .اإلمساعيلية

وحدات الفرقة تباك بني املدرعات اإلسرائيلية و سة ومخسون دقيقة حدث اشويف الساعة الثامنة صباحا ومخ       
الرابعة املدرعة استمر ملدة ساعتني مث انسحبت املدرعات اإلسرائيلية وبدأ اهلجوم اجلوي اإلسرائيلي على دبابات الفرقة 

أصدر قائد الفرقة أمره املشاة امليكانيكي، فتكبد خسائر جسيمة ف 6املدرع واللواء  2مع الرتكيز على اللواء
باالنسحاب إىل غرب القناة مابني الساعة احلادي عشر والنصف والثاين عشر زواال، مث حترك قائد الفرقة بعد ذلك 

  .   إىل معرب قبل البحريات مث اإلمساعيلية
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تايل العلى املداخل الشرقية ملدار اجلدي ومثال ، وب أن تستويلجوان  8إلسرائيلية يف يوم وقد متكنت القوات ا       
فجر قسم كبري من القوات املنسحبة شرق احلائط حيث متكنت القوات اجلوية اإلسرائيلية من إحداث خسائر ضخمة 

  .بـها بالتعاون  مع القوات املدرعة وامليكانيكية

 ، ويف الساعة الشرقية للقناة الضفة وصلت إىلجوان كانت مقدمات القوات اإلسرائيلية قد 8وبانتهاء يوم        
، يف لسويس والساحل الشرقي لشرم الشيخحتتل تقريبا كل الضفة الشرقية لقناة ا أصبحتجوان 9من فجر الثالثة 

ارحتياطات القوة اإلسرائياالوقت الذي كانت فيه  سر اآلالف من القوات املصرية أجوان تقوم بتدمري و 9لية خال 
  .1ت السيادة اجلوية للقوات اإلسرائيليةاملنسحبة حت

  : قرار وقف إطالق النار _ 

أيام من بداية احلرب واستمرار العمليات القتالية قام جملس األمن  بإصدار قرارا يقضي بوقف  ةبعد مرور ثالث       
رفضت  ،م1967جوان 4إطالق النار بني الطرفني املصري واإلسرائيلي، وانسحاب القوات اإلسرائيلية إىل خطوط 

سرائيل من األراضي العربية اليت الواليات املتحدة األمريكية مشروع القرار وصممت على عدم النص على انسحاب إ
القرار على وقف إطالق النار  قتصراد جونسون داخل وخارج جملس األمن احتلتها، وأمام اإلصرار األمريكي وجهو 

  .2فقط

رغم مساعي املندوب السوفييت يف جملس األمن الذي كان يطالب إىل جانب وقف إطالق النار انسحاب         
، وكذلك رغم الوعود اليت قدمها عبد الناصر لرؤساء اجلزائر والعراق وسوريا 1949كامل إلسرائيل حىت حدود عام 

نه قبل بوقف أ، إال د يف تراب مصراحهناك جندي إسرائيلي و  مماداوامللك حسني بعدم قبول وقف إطالق النار 
خرب السكرتري العام لألمم أدود الساعة التاسعة والنصف ححيث يف  ؛1967جوان 8يوم اخلميس  إطالق النار

بلغه عن موافقة مصر الغري مشروطة على وقف األعمال القتالية، ورغم أثانت جملس األمن أن ممثل مصر قد املتحدة يو 
م متكنوا يف وقف إطالق النار إال أن  جوان من االستيالء 10العمليات العسكرية اإلسرائيلية ظلت مستمرة حيث أ

       .3على أبو زنيمة
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  .والسورية األردنيةالحرب على الجبهتين : المطلب الثالث 

   :الحرب على الجبهة األردنية  -1

اإلسرائيلي ليفي قام رئيس الوزراء  ،وبعد بداية الضربة اجلوية على مصر ،1967يف صبيحة اخلامس جوان        
 أنخيربه فيها  ،املتحدة األممكبري مراقيب   (**)اجلنرال اود بول بواسطة ،(*)امللك حسني إىلرسالة  بإرسالاشكول 
لكن امللك حسني مل يقبل بضمانات  ،طاملا ظل بعيدا عن القتال األردنمن جانبها االشتباكات مع  تبدألن  إسرائيل

 أكدوبعد املكاملة اهلاتفية اليت تلقاها من عبد الناصر يف صبيحة نفس اليوم واليت  ،ل هجومها على مصريف ظ ئيلاإسر 
يف  األردنيةالقوات  إىلم ضاملصرية عرب النقب لتنوتقدم املدرعات  ،اإلسرائيليةفيها عبد الناصر عن سقوط الطائرات 

ذلك يف و باهلجوم عن طريق املدافع  األردنيةالقوات  فبدأت إسرائيلك حسني قواته مبهامجة لامل أمر ،تالل اخلليل
 األممحدود الساعة العاشرة من نفس اليوم حيث متكنت من عبور احلدود عند القدس واحتالل مقر قيادة مراقب 

  رفيد - اتمار  - ف مطارات البلدستهدا قصف جويباهلجوم الربي  امث اتبعت هذ ،1بدار املعتمديةاملتحدة 
  .2إسرائيليةعدة مراكز  إىل باإلضافةا نيناتل ون عكرو 

 آنذاكواليت كانت تضم  األردنيةبتوجيه ضربة جوية ضد القوات اجلوية  ،األردنيةعلى اهلجوم  إسرائيل ترد       
 ،3وعمان املفرقومها  األردنيةين تعمل منهما الطائرات احلربية لذا وعطلت املطارين احوايل ثالثني طائرة فدمر

  .كله  األردينن القضاء على الطريان م إسرائيلوبذلك متكنت 

                                                             
بعمان توىل العرش بعد  1935ملك اململكة األردنية اهلامشية وحفيد عبد اهللا ابن احلسني، ولد سنة  ) :م1999 - 1935(بن طالل امللك حسني (*)

عبد : للمزيد ينظر  .م1958ع ابن عمه يف العراق سنة، قام بإنشاء االحتاد العريب اهلامشي م1953اضطرار والده طالل بن عبد اهللا التخلي عن العرش عام 
  .541ص لسابق،، املرجع ا2ج ،الوهاب الكيايل وآخرون

، تدرج يف الرتب حىت أصبح 1928، التحق بالقوات املسلحة النروجيية منذ م1907من مواليد  عسكري وإداري نروجيي :)  bull odd(أود بول (**)
م األمم املتحدة عام)1956 – 1953(قائد السالح اجلوي النروجيي  للجنة  إىل لبنان، وكان رئيساً  1958 ، عني يف فريق املراقبني الدوليني الذين أوفد

   .205ص ، املرجع السابق،1ج ،الكيايل وآخرونعبد الوهاب : نظري .السالم الدولية أكادمييةعضو يف  و) 1970 – 1963(مراقبة  اهلدنة يف فلسطني 
  .18م، ص1993 القاهرة، سينا للنشر، ،1ط ،بدر الرفاعي ،تر ،م1982 _ 1948احلروب العربية اإلسرائيلية : حاييم هرزوج   1
  .50، ص، املصدر السابقحممد فوزي 2
  .99املصدر السابق، ص:   اجلمسي حممد عبد الغاين 3
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ن يسرتد أب األمرقائد اجلبهة الوسطى  (*)ساركنوزي عتلقى اجلنرال  األردنيةبعد القضاء على القوات اجلوية        
عة بني بيت حلم واخلليج وبعد ذلك اقتحمت وحدات من قالواحتالل املنطقة الن ميضي أو  ،املتحدة األمممبىن هيئة 

  .متقدمة أردنيةالقوات الشمالية احلدود ودخلت مساريا واحتلت عدة مواقع 

        ً تا جور و م الكولونيلاحتياطي بقيادة  للواء مظالت األوامر أعطيتفقد  ،ئيلاسر إل ةالقدس بالنسب ألمهية ونظرا
 أميالاملتواجد مبسافة عشرة  (**)أرىن ي بانب اللواء احتياطي بقيادة يور دس ليكون جبالق إىلبالتوجه  ،بسناء املتواجد

متكن من خالهلا ، 1967طيلة ليلة اخلامس جوان  األردنيةباخرتاق املواقع  األخريوقد استطاع هذا  ،غرب القدس
وهناك التقى مع كتيبة املظالت اليت  ،جوان6ظهر يف جبل املكرب الذي يطل على مدينة القدس  قرب إىلالوصول 

  .هلا ترغم اخلسائر اليت تعرض 1،جبل املكرب إىلمتكنت بدورها من فتح الطريق 

جوم  ،باهلجوم على القدس جوان قامت كتائب موتا جور7صباح ويف السابعة والنصف من    حيث قامت اثنتان 
املدينة عند  سورا إىلبة الثالثة اندفعت من متحف روكفلر متجهة يبينما الكت ،على جبل اوغستا فيكتوريا نيشق ذي

ختاذ مواقع ا بدعم من الدبابات بنيالشقني قام جزء من قوات املظليويف ظل هذا اهلجوم ذي ، بوابة سان ستيفان
حائط املبكى  إىلور من الوصول ج متكنت قوات موتاوحبلول الساعة العاشرة  ،أرحياالطريق القادم من  وإغالقدفاعية 

  .2األردنيةدون مقاومة تذكر خاصة بعد انسحاب جزء كبري من القوات 

اليت تركزت فيها قوات ضخمة من دبابات وسيارات ، وأرحيااملدرع باحتالل الرملة  أرىيورى بن وقام اللواء        
 األردنيةمعركة بني القوات جوان جرت 7يوم ويف  احلد الشرقي من حدود القتال، إىلقد وصلت  اإلسرائيليةالنقل 
 أبلغتويف اليوم املوايل  ،من احتالل نابلس إثرهاعلى   ريةاألخغربية متكنت هذه لالضفة ا إىلبالعودة  ئيليةاواإلسر 

                                                             
عربية واملدرسة احلربية الفرنسية، كان رئيس قسم اهلجرة واالستيعاب يف درس يف اجلامعة ال، 1925ولد يف القدس عام  إسرائيليجنرال : عوزي ناركيس  (*)

ورئيس قسم العمليات ) م1962- 1959(ملحق عسكري يف باريس وبروكسل والهاي ) 1959 – 1955(الوكالة اليهودية، وعضو هيئة األركان العامة 
  .263ص ، املرجع السابق،4ج ،الكيايل وآخرون: للمزيد ينظر ). م1967 – 1965(د اجلبهة الوسطى م؛ وقائ1956أثناء حرب السويس 

، كان قائد فصيلة يف كتائب 1939فلسطني عام  إىلم، هاجر 1925 أملانياولد يف )م 1978 – 1975(قنصل إسرائيل يف نيويورك : يوري بن أري  (**)
موسوعة  فؤاد عبد الواحد، : للمزيد ينظر . العسكرية وقائد كتيبة عسكرية، وشغل العديد من املناصب1953، كما كان عميدًا عام 1948الشباب عام 

  .36، ص)http: // arab – unity – net/ foruns/ index(مشعل العنرتي،  ،، تركبار الشخصيات اإلسرائيلية
  .210، 209ص ص، ، املصدر السابقديان موشي 1
  .212، 211، ص ص، املصدر السابقهرزوجحاييم  2
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ذستوىل على بيت حلم واخلليلاس قد لواء القد أنالقيادة الوسطى  كما 1يف هذه املنطقة  احلرب رأثااختفت كل  ا،و
  .بوقفه  ألمناجملس  قرار  القتال بعد صدور يقافإل استعدادامها تانلعأقد  واألردن رائيلسإ أن

   :  على الجبهة السورية بالحر  -2

لكن رد السوريني مل ، إسرائيلاهلجوم على  تبدأ أنطلبت مصر من سوريا  وإسرائيلبعد بداية احلرب بني مصر        
بضرب  إسرائيلفقامت  ،اإلسرائيليةبه كان جمرد عمليات صغرية كقصف بعض القرى  اقامو  ما حيث ،يكن قويا

على طول احلدود  جومات وايلفرد السوريون يف اليوم امل ،طائرة سورية53وية السورية فحطمت القواعد اجل
حماوالت سورية ملهامجة مستعمرة  عدة وجرت ،وروشينا ايدجانيف  احملاذيةالعسكرية  الوحداتخاصة على اإلسرائيلية 

  .2فوشعار ياشو  نل دات

ن مرتددا يف موشي ديان كا اإلسرائيليوزير الدفاع  أن إال  اإلسرائيلية تللمنشآورغم استمرار القصف السوري        
لكن مع تطور احلرب  ،العسكريجير الروس للتدخل يف هذا الصراع  أنالذي ميكن  األمر ،شن اهلجوم على سوريا

 يأيتاجلوالن اليت  مرتفعاتتالل حالقصف السوري وا علىللرد بقوة  إسرائيلتزايدت ضغوطات القوى الواقعة مشال 
  .منها القصف

ذ    وإخراجك بعد هزمية املصريني يف سيناء وذل ،تاسع من جوانلا باهلجوم يف زرعايال إىل هأوامر ان دياصدر موشي  او
  .3النار إطالقمن الضفة الغربية وقبوهلم لوقف  األردنيني

حيث  ،باهلجوم على سوريا اإلسرائيليةم قامت القوات عشر والنصف من مساء نفس اليو  ةاديويف الساعة احل       
النار واستمرت عملية االخرتاق سبع  إطالقوم ونصف سرى مفعول وقف يبوبعدها  ،األماميةباملواقع  بدأت

انسحب  واليتم سوى مرتفعات اجلوالن همل يبقى يف وجهو  األردنية األماميةاملواقع  رتاقخابحيث قامت  ،ساعات
 درتاق فقط ومت ذلك بعخعملية ا إىلوبذلك حتولت معركة اجلوالن  ،حلماية دمشق ةمنها السوريون لعمل خطة دفاعي
  .كمعركة احتالل كاال وزاعورة وتل فخر ،خسارة كبرية إىل إسرائيلعدة معارك عنيفة تعرضت فيها 

                                                             
  .211، ص، املصدر السابقديانموشي  1
 28/01/2015ريخ ، مت حتميله بتا)www.smart10.com( متاح على ،]على اخلط[ ووقائع، مقدمات  1967حرب حزيران: مروان حبش  2

  .38، ص15:58على الساعة 
  .216، ص، املصدر السابقحاييم هرزوج 3
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دافع لفهم مخل املواقع السورية خالية تاركني ك  اإلسرائيليةجوان وجدت القوات 10ح يوم السبت ا ويف صب       
 آخرمن دخول القنيطرة واليت تعترب  انفس اليوم متكنو  ويف ظهر ،قيلةثفيفة و خ ماتيكيةأوتو مضادة للدبابات ومدافع 
والذي يقول عنه  اأهدافهحدود خط  إىلقد وصلت  اإلسرائيليةوبالتايل تكون القوات  ،هدف يف غزوهم للجوالن

  .1اإلسرائيليةموشي ديان انه اخلط الذي حدده لكي تقف عنده القوات 

  .المواقف العربية و الدولية من الحرب: المبحث الثاني

  .الموقف العربي من الحرب: المطلب األول

م واضحا منذ البداية، وجتلى ذلك يف ردة فعلهم على الضربة اجلوية 1967لقد كان املوقف العريب من حرب        
جوان، حيث قامت كل من األردن وسوريا والعراق 5اليت شنتها القوات اجلوية اإلسرائيلية على مصر يف صباح 

جمات جوية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية، تعبريا عن وقوفهم  تاملنشآاستهدفت  باإلضافة إىل املقاومة الفلسطينية 
ا ضد إسرائيل وعن التضامن العريب مع قضية فلسطني   .مع مصر يف حر

انب املصري والعريب يف هذه وقوفها إىل اجل (*)كما أعلنت اجلزائر على لسان وزير خارجيتها عبد العزيز بوتفليقة       
جوان على منت طائرة 7ن بوتفليقة وصل إىل القاهرة يف أمود رياض وزير اخلارجية املصري ، حيث يقول حماحلرب

قرر أن يرسل إىل مصر  (**)ن الرئيس هواري بومدينأتضع كل إمكانيتها ملعاونة مصر، و خاصة  لتبليغ مصر أن اجلزائر 
ا عدد من الطيارين إلحضار ما ميكن توفريه من الطائرات وطلب منه أن يسافر معه على نفس الطائرة اليت  جاء 

  .2نه من األفضل عدم قبول وقف إطالق النارأطائرات، كما عرب عن رأي اجلزائر ال

                                                             
 ).14 - 12(، ص، املصدر السابقديانموشي  1

، بعد استقالل اجلزائر شغل عدة مناصب ن أمضى شبابه يف وجدة باملغرببتلمسا1937جزائرية، من مواليد سياسي ورجل دولة : عبد العزيز بوتفليقة  (*)
نة م ، أصبح رئيس للجمهورية اجلزائرية منذ س179إىل غاية  1963م وشغل منصب وزير اخلارجية اجلزائرية من 1962أمهها وزير الشباب والرياضة عام 

    .837ص ، املرجع السابق،3ج ،الكيايل وآخرون عبد الوهاب: للمزيد ينظر . م إىل غاية يومنا هذا1999
تلقى التعليم الديين يف  عسكري ورجل دولة جزائري امسه احلقيقي حممد بوخروبة، ولد يف غويلما قرب قسنطينة) : م1978 – 1925(هواري بومدين (**)

م، 1960م وتقلد منصب رئيس األركان يف جيش التحرير1955جامعة الزيتونة واألزهر عمل مدرسًا باجلزائر ومصر، انضم إىل جيش التحرير اجلزائري عام 
لس الثورة الوطين   19قاد انقالب عسكري ناجح ضد امحد بن بلة يف م، 1962بعد االستقالل عني وزيرًا للدفاع ورئيسًا األركان القوات املسلحة ورئيسًا 

 عبد الوهاب: للمزيد ينظر . م1978ويف يف ديسمربم وعلى إثره أصبح رئيسًا للجزائر، توقف عن مهامه الرئاسية بسبب مرض عضال وت1965جوان 
  .162 ،161، املرجع السابق، ص ص7ج ،الكيايل وآخرون

 .110، ص، املصدر السابقاجلمسي حممد عبد الغاين 2
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وملا أصبح قرار جملس األمن بوقف إطالق النار يف حيز التطبيق، حدث خالف بني الدول العربية حول هذا        
الفلسطينية على ضرورة استئناف احلرب، ورفضت أي حماولة واملقاومة  الشأن، فقد أصرت كل من سوريا  واجلزائر

تماد على الوسائل رأت كل من مصر واألردن ضرورة اإلع لتحقيق تسوية سياسية عن طريق األمم املتحدة، يف حني
والذي اعتذرت سوريا عن 1م،1967اوت 29السياسية والدبلوماسية، وهذا ما جتلى يف مؤمتر القمة العربية باخلرطوم 

وره بينما قامت املغرب وتونس بوفد مندوبني هلما، أما اجلزائر فقد أرسلت ممثل هلا  احتجاجا على وقف إطالق حض
  :   النار، هذا وقد خرج  املؤمترون  بالقرارات اآلتية 

  .ضرورة وحدة الصف العريب ووحدة العمل اجلماعي -

ا مسؤولية الدول ال ةجيب اسرتداد األراضي احملتل -   .عربية مجيعهاواعترب

  .اقر املؤمتر مشروع الكويت إلنشاء صندوق االستثمار االقتصادي و االجتماعي العريب -

  .ضرورة اختاذ اخلطوات الالزمة لدعم اإلمداد العسكري ملواجهة كافة احتماالت املوقف -

    .2تصفية القواعد األجنبية يف الدول العربية  -

    . دعم مايل للدول املتضررة من احلرب وهي مصر األردن حىت تتمكن من الصمود واجتياز املرحلة احلرجة تقدمي -

-  ّ لشعب الفلسطيين وهو الوحيد الذي ميلك حق التصرف فيها، وليس ألي دولة لاملؤمتر أن قضية فلسطني ملك  أقر
الذي يرتك له احلق يف اختاذ املواقف االجيابية اليت عربية احلق أن تتدخل بصورة أو بأخرى يف تقرير مصري هذا الشعب 

ا االص رير أرضه، وهو ما جتلى يف القراريراها مالئمة لتح در عن هذا املؤمتر بعدم الصلح مع إسرائيل وعدم االعرتاف 
    .3وعدم التفاوض معها

  

  

                                                             
، م1986 بريوت، ، مركز دراسات الوحدة العربية،2، طم1973 - 1967السياسة األمريكية جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي :  سعودي بكرأبو هالة  1

   .50ص
  .67م، ص2001 املنصورة، ، دار الوفاء،5، ط3، جالطريق إىل بيت املقدس القضية الفلسطينية:  مجال عبد اهلادي حممد مسعود 2
  .33صم، 1968 مصر، دار التحرير، ،الصهيونية واالستعمار اتفلسطني بني مؤامر :  اخلويل حسن صربي 3
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  .ردود الفعل الدولية من الحرب: المطلب الثاني 

  .السوفيتيرد فعل االتحاد : أوال

، وبداية م1967 جوان5ه إسرائيل على مصر يف صباح أصيب السوفيت بإحباط شديد بعد اهلجوم الذي شنت       
، وبذلك تركزت جهودهم خالل أيام ما حل حبلفائهم العرب جتاهؤولية احلرب بني العرب و إسرائيل، إذ أحسوا باملس

  :  احلرب على اجتاهني رئيسني 

  .إظهار املساندة والدعم للدول العربية وحماولة ردع إسرائيل -)أ(

  .حماولة العمل على وقف إطالق النار بصورة فورية وبشروط مقبولة من اجلانب العريب - )ب(

   ً على ذلك أصدرت احلكومة السوفيتية، بيانا أعلنت فيه عن تأييدها للعرب وأدانت فيه التحرك العسكري  وبناء
  ، وهذا ما نلمسه 1ل على وقف احلرب وإزالة آثارهى وهيئة األمم املتحدة إىل العمت كافة القوى الكرب اإلسرائيلي، ودع

حيث نبهه على خطورة األوضاع، وأشار  (*)يف رد كوسيغني على رسالة جونسون مباشرة على اخلط األمحر الساخن
تنسيق بينهما مبا يكفل وقف إطالق النار إىل ضرورة تصرف جملس األمن على الفور، أو تتصرف القوتان األعظم بال

  .2فورا

يدعو فيها بريطانيا إىل العمل من  (**)جوان قام كوسيغني بإرسال رسالة إىل هارولد ويلسون6يل اويف اليوم املو        
حياول التوصل مع  رد عليه قائال أن كارادون اجل وقف القتال وانسحاب القوات اإلسرائيلية من املناطق اليت احتلتها،

فيديرنكو و غولدبورغ إىل قرار موسع  يدعو إىل وقف إطالق النار وانسحاب القوات دون ضرر مبسؤولية وحقوق 

                                                             
  .346ص ،م1990 اإلسكندرية، مدبويل، بط، ،حممد طه بدوي: تصدير ،الصراع األمريكي السوفييت يف الشرق األوسط: ممدوح حممود منصور  1

يف البيت  األمريكيةيطلق هذا املصطلح على اخلط اهلاتفي املباشر بني رئاسة الدولة يف الكرملني مبوسكو ورئيس الواليات املتحدة : الساخن  األمحراخلط  (*)
ات الدولية كاملات الفورية والعاجلة يف األزمامللتمكني رؤساء الدولتني من إجراء  م1962الصواريخ الكوبية عام  بعد أزمة هذا اخلط  أنشئ،  األبيض

 ،الكيايل وآخرون: للمزيد ينظر . م1967ول مرة يف حرب حزيران ء التفاهم وتسوية األمور امللحة، واستعمل هذا اخلط ألو س إزالةالطارئة واخلطرية بغية 
  .616 ،615ص ص ، املرجع السابق،2ج
    .726، ص، املصدر السابقهيكل حممد حسنني 2

زعيم حزب العمال الربيطاين ورئيس وزراء بريطانية، بدء حياته السياسية كنائب عمايل يف جملس العموم ) : م1995 – 1916(هارولد ويلسون (**)
وبعد ثالث سنوات خلفه يف قيادة احلزب، كسب انتخابات  1960وبعد عامني أصبح وزيرًا للتجارة، نافس غيتسكل على رئاسة احلزب عام  1945
   .365، املرجع السابق، ص7ج ،الكيايل وآخرون: للمزيد ينظر  .ميوله القوية إىل الصهيونية هوأصبح رئيسًا للوزارة، عرف عن 1964
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، وملا بدأت جلسات جملس األمن لدراسة قضية احلرب، لعب املندوب السوفييت دورا كبريا 1ومطالب ومواقع اآلخرين
م، إال أن الواليات 1967جوان5إلسرائيلية إىل خطوط ما قبل من اجل وقف احلرب مع ضرورة عودة القوات ا

  .املتحدة األمريكية اعرتضت عليه مما جعلهم يكتفون بوقف إطالق النار فقط

وان، قام كوسيغني بإخبار جونسون ج10وبعد جتاهل إسرائيل لقراري وقف إطالق النار ومهامجتها لسوريا يف        
حتاد السوفييت سيقوم بتحرك زم فورا بقرار وقف إطالق النار فإن اإلعمليات احلربية وتلتنه إذا مل توقف إسرائيل كل الأ

حتاد العسكرية، كما اختذ اإل منفرد، واختاذ كل اإلجراءات الضرورية حلماية األراضي السورية مبا يف ذلك اإلجراءات
  .2السوفييت قرارا بقطع العالقات مع إسرائيل

ه إىل إسرائيل وحذروهم بضرورة اإللتزام الفوري بوقف هديد السوفييت مأخذ اجلد وقاموا بنقلخذ األمريكيون التأ       
  .م، وبذلك قبلته إسرائيل ومت وضع حدا للحرب1967جوان11، وفقا للقرار الصادر يفإطالق النار

  .رد فعل الواليات المتحدة األمريكية: ثانيا 

م يف جمموعة من األهداف اليت سعت إىل حتقيقها من 1967أجياز موقف الواليات املتحدة من احلرب ميكن   
  : خالل معاجلتها لالزمة وهي 

ا مل تتورط يف احلرب، فهذا من شأنه أن يقلص املخاطر على مصاحل -)أ( ها يف العامل العريب، كما نقل االنطباع بأ
ث ساعات من نشوب احلرب بعث الوزير دين راسك بعد التشاور مع تدخل السوفييت، فبعد ثال يقلل احتمال

 ً ً  جونسون برسالة إىل موسكو عرب اخلط الساخن معربا  3،إىل وضع حدا سريعا هلا عن دهشته لنشوب احلرب وداعيا
نشعر أن إننا تلقينا بقلق شديد تقارير عن نشوب القتال يف الشرق األوسط وحنن  <<: وقد كان نص الرسالة كاآليت 

هناك أمهية قصوى يف أن ينجح جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف وقف القتال بأسرع ما ميكن، وحنن على استعداد 
لس لتحقيق هذه النتيجة  مع للتعاون   .4>>كل أعضاء ا

                                                             
  .222، 221، ص ص، املرجع السابقبيلي سيدين 1
  ).350 - 348(، ص، املرجع السابقود منصورممدوح حمم 2
  .350املرجع نفسه، ص 3
م، 2002 الرياض، ، العبيكان،1ط ،هشام الدجاين ،تع ،1967منذ  اإلسرائيلي -والنزاع العريب  األمريكيةعملية السالم الدبلوماسية :  كوانت  وليام 4
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اتساع  ضمان عدم تدخل السوفيت يف جمريات الصراع وحماولة اإلبقاء على الصراع يف مستواه اإلقليمي دون - )ب(
ا على وضع  إسرائيل، ركزت على حماولة إبعاد السوفييت عن التأثري يف جمريات احلرب جتنبا  رقعته، ففي ظل اطمئنا
ا مل ولن تتدخل يف احلرب  ذا فقد عملت على التأكيد للسوفييت على أ لقلب ميزان القوة يف غري صاحل إسرائيل، و

لى تكذيب ادعاءات عبد الناصر بشأن مشاركة الطائرات األمريكية  يف بصورة مباشرة ويربز ذلك جليا يف حرصها ع
ً 1اهلجوم على مصر ً  ، وكذلك يف رد جونسون على اخلط الساخن يف الساعة الثامنة وسبع وأربعون دقيقة مساء  مشريا

    .2إىل ضرورة بقاء القوتني العظيمتني خارج الصراع، و تشجيعهما لوقف إطالق النار

األمريكي  العمليات احلربية عن طريق التنكؤ كرب قدر من املكاسب اليت حققتها إسرائيل خاللأمني أحماولة ت -)ج(
ن تضغط بالده جوان وطالبه بأ6سيغني جبونسون يف كو   ق النار، فقد اتصليف العمل على إصدار قرار وقف إطال

ملتحدة  ال تستطيع القيام إن الواليات ا": على إسرائيل لكي تقبل بوقف إطالق النار، غري أن جونسون رد عليه قائال
اء ب، ووعده "بعمل منفرد العمل على ذلك من خالل منظمة األمم املتحدة باعتبارها املنظمة الدولية املسؤولة عن إ

أعمال القتال، كما أصرت  الواليات املتحدة على أن يتم وقف إطالق النار يف املكان الذي تقف فيه القوات 
  .3ميال داخل سيناء50ومل تصر على انسحاب القوات اإلسرائيلية اليت كانت آنذاك على مسافة اإلسرائيلية، 

اي   موقف إسرائيل فيما يتعلق بعملية التسوية السياسية للصراع  -سياسيا  - الواليات املتحدة  ة احلرب ساندتبعد 
ا احلرب يف حتقيق مكسب سياسي إلسرائيل، حيث أصرت كل منهما على  يف حماولة الستثمار النتائج اليت أفرز

  .  مقايضة األراضي احملتلة بسالم شامل بني العرب وإسرائيل

  .242القرارمجلس األمن و  : المطلب الثالث

جلسات جملس األمن من اجل وضع حد هلذه احلرب وإحالل السالم يف الشرق  بدأت 1967اية حرب منذ بد  
يف اليوم األول من احلرب عقد جملس األمن جلسة طارئة يف حماولة منه لوقف القتال، وبعد نقاش انه  حيث، األوسط

لس يف    : والذي جاء فيه 233جوان قراره رقم6طويل اصدر ا

  .ن فيما يتعلق باندالع القتال يف الشرق األوسطإن جملس األم   

                                                             
 .351، 350، ص ص، املرجع السابقمد منصورممدوح حم 1
  .97املرجع السابق، ص: كوانتوليام   2
 .352، ص، املرجع السابقممدوح حممد منصور 3
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نشاط عسكري يف  أي عنيدعو احلكومات املعنية إىل اختاذ التدابري من اجل وقف إطالق النار واىل االمتناع  -
  .املنطقة

-  ً لس علما   .1بشكل دائم عن الوضع يف املنطقة يطلب من األمني العام أن حييط ا

صدر قراره الثاين جوان وأ7األمن يف اليوم املوايل  القرار باعتبارها الدولة املعتدية، فعاد جملسإسرائيل هلذا  بمل تستج 
  :  لوقف إطالق النار وجاء فيه 234رقم

إن جملس األمن يعرب عن قلقه من استمرار النشطات العسكرية يف املنطقة ويطلب أن تبادر الدول املعنية إىل وقف   
األمني العام  الثامنة مساء من نفس اليوم، ودعا قف مجيع النشاطات العسكرية يف الساعةالنار كخطوة أوىل وان تو 

لس على تطورات املوقف يف املنطقة     .2باطالع ا

جوان، ويف اليوم املوايل أعلنت مصر عن التزامها بقرار جملس األمن،  7وافق األردن على وقف إطالق النار يف        
ن القوات اإلسرائيلية جوان، ورغم هذا فإ9القتال يف يوم ة كل من سوريا وإسرائيل لوقف كما أعلن اوثانت عن ني

 236رقمبالقرار جوان عرف 11استمرت يف هجومها على اجلبهة السورية، مما جعل جملس األمن يصدر قرار أخر يف 
  .3م1967حدود العاشر جوانوالذي نص على نفس ما جاء يف القرارات السابقة و عودة كل القوات املقاتلة إىل 

واصل جملس األمن حبثه يف قضية الشرق األوسط، من  1967وبعد وقف إطالق النار وانتهاء معارك حرب       
عدة اجتماعات وجلسات  ضع بني العرب وإسرائيل؛ حيث أقيمتو وتسوية الإحالل السالم واألمن يف املنطقة، اجل 

 242جل هذه القضية، ليتوصل جملس األمن يف األخري إىل القرارأ شاريع منومناقشات، وقدمت جمموعة من امل
  :والذي وضع تسوية ملشكلة الشرق األوسط يف ظل الصراع العريب اإلسرائيلي، وجاء يف القرار1967نوفمرب22يف

ء ستيالة اإلإن جملس األمن يعرب عن قلقه املستمر للموقف اخلطري يف الشرق األوسط ويؤكد على عدم شرعي       
على األراضي عن طريق احلرب، ويؤكد أيضا على أن مجيع الدول األعضاء عندما قبلت ميثاق األمم املتحدة، قد 

  .التزمت بالتصرف وفقا للمادة الثانية من امليثاق

                                                             
  .274، ص، املرجع السابقبيلي سيدين 1
  .73، 72ص صم، 1986 عمان، دار اجلليل، ،2،طم1985 -1948سوية للقضية الفلسطينية مشاريع الت:  طارق املوسىو  منري اهلور  2
 .74املرجع نفسه، ص 3
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: يعلن أن تطبيق امليثاق يتطلب إقامة سالم عادل ودائم يف الشرق األوسط وهذا يقتضي تطبيق املبدأين التاليني  :أوال
  .انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي اليت احتلتها يف النزاع األخري -

  .أن تنهي كل دولة حالة احلرب، وحترتم وتقر االستقالل والسيادة اإلقليمية لكل دولة يف املنطقة -

  :يؤكد جملس األمن احلاجة إىل : ثانيا

  .ضمان حرية املالحة يف املمرات الدولية يف املنطقة -

  .1حتقيق تسوية عادلة ملشكلة الالجئني -

  .ضمان حدود كل دولة يف املنطقة واستقالهلا السياسي عن طريق إجراءات دولية ومن بينها مناطق منزوعة السالح -

دف  :ثالثا يطلب من السكرتري العام أن يعني ممثال خاصا إىل الشرق األوسط، إلقامة اتصاالت مع الدول املعنية 
  .املساعدة يف اجلهود، للوصول إىل تسوية سلمية ومقبولة يف هذا القرار

لس مبدى تقدم جهود املبعوث اخلاص يف  : رابعا اقرب وقت يطلب من السكرتري العام لألمم املتحدة أن يبلع ا
  .2ممكن

لبتا بانسحاب إسرائيل من األراضي اليت احتلتها خالل احلرب األخرية،  اقبلت كل من مصر واألردن القرار وط       
لة االنسحاب ال ميكن حلهما إال بالتفاوض، نها أعلنت أن مشكلة الالجئني ومسأكما قبلت إسرائيل القرار ، ولك

نسحاب خاضعا لتنازالت تفرض على الدول العربية، يف حني انتقدت اإل أما سوريا فقد رفضت القرار ألنه جعل
ا رأته امنظمة التحرير الفلس    3.ية فلسطني إىل قضية الجئنيختزل قضطينية القرار أل

            

  

                                                             
  .183، صم1994، دار الوسيلة، 1ط ،م1993 - 1918الصهيونية  - االتصاالت السرية العربية : مصطفى  أمني 1
  .  183املرجع نفسه، ص 2
  . 223م، ص1994 ، القاهرة،1، طإسرائيل البداية والنهاية: يوسف حممد يوسف  3



 
 

  

 .نتائج الحرب وانعكاساتها:  الفصل الثالث

 .نتائج الحرب على العرب:  المبحث األول

    .اهلزمية العربية:  املطلب األول

  .أسباب اهلزمية العربية:  املطلب الثاين

  .نتائج الحرب على إسرائيل والصراع الدولي:  المبحث الثاني

 .إلسرائيل السياسية واإلسرتاتيجية كاسبامل:  الثاين املطلب   

  .النتائج العسكرية إلسرائيل:  املطلب الثاين

  .يف املنطقة انعكاسات احلرب على الصراع الدويل: املطلب الثالث

 



 .نتائج الحرب وانعكاساتھا ................................................................: الفصل الثالث 
 

- 42   -  
 

  .نتائج الحرب على العرب: المبحث األول 

    .الهزيمة العربية: المطلب األول 

ون عليها مصطلح النكسة الذي جعلهم يطلق األمربالنسبة للعرب مبثابة الكارثة،  1967لقد كانت حرب        
ً العربية  ، وكانت هذه اخلسائر  أيامخالل فرتة وجيزة ال تتعدى الستة فيها اخلسائر الكبرية اليت تلقوها لنتائجها و  نظرا
  :  كاأليت

  .الخسائر البشرية:  أوالً 

ا املصادر اإلسرائيلية حبوايل  هناك اختالف:  مصر  -)أ( بني املصادر يف حتديد عدد القتلى املصريني، حيث قدر
ا حبوايل 25   .قتيل11500الف قتيل، يف حني جند جريدة الربافدا السوفيتية قدر

 اإلسرائيليةنما املصادر يقتيل، ب6094هو  1967تقول املصادر األردنية أن عدد قتالهم يف حرب :  األردن -)ب(
  .الف قتيل15نت اك  األردنخسارة  أن إىلشري ت

قتيل و 250يكون حمصورًا بني  1967حسب املصادر السورية فان عدد القتلى السوريون يف حرب : سوريا  -)ج(
597  ً   .1قتيال

  .الخسائر المادية: ثانيًا 

يف صباح  األوىلخلسائر مادية كبرية، فخالل الضربة اجلوية  1967تعرضت الدول العربية املشاركة يف حرب        
طائرة من جمموع الطائرات املصرية، 309يعادل  من الطريان املصري وهذا ما % 80جوان مت تدمري حوايل 5

 أما بالنسبة لألردن وسوريا والعراق فيقول وزير الدفاع اإلسرائيلي  2،واملطارات وغريها الرادارحمطات  إىل باإلضافة
طائرة،    22الطائرات األردنية واليت تقدر بنه خالل مهامجة الطريان اإلسرائيلي لألردن مت تدمري كل أ" موشي ديان

ا اجلوية،  % 50وفقدت سوريا  شر طائرات يف طائرة، وخسر العراق ع112طائرة من بني 53مت تدمري  إذمن قوا
  .3"3قاعدة ه

                                                             
  .118، 117، ص ص، املرجع السابقالفغايلأبو طالل  1
  .89ص ،، املصدر السابقحممد عبد الغاين اجلمسي 2
 .199، ص، املصدر السابقموشي ديان 3
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خسرت مساحات  ت احلربية، و اخلسائر يف الطائرات احلربية، تلقت خسائر كبرية يف الدبابات واملعدا إىل باإلضافة  
 1الضفة الغربية وخسرت سوريا اجلوالن، األردنوقطاع غزة وفقدت  ، حيث فقدت مصر سيناءأراضيهامن  كبرية

  .الكارثة للعربمبثابة فكانت 

على عدة نتائج وانعكاسات على الدول العربية  املشاركة فيها،  هذه اهلزمية أسفرتواىل جانب هذه اخلسائر      
الرئيس مجال عبد الناصر  أعلنفقد نتج عنها تغريات جوهرية يف القيادتني السياسة والعسكرية املصرية، حيث 

حتت ضغط الرأي العام املصري يف ذلك الوقت، أما بالنسبة للجانب التنحي عن احلكم مث عدل عن قراره 
حممد فوزي قائدًا عامًا للقوات  أولالعسكري فتمت استقالة املشري عبد احلكيم عامر من منصبه وتعيني الفريق 

م رئيسًا لألركان ومت إعفاء قادة القوات اجلوية والبحرية وقادة آخرياملسلحة والفريق عبد املنعم رياض  ن، وتعني مكا
قائدًا جلبهة قناة السويس من كما مت تعيني املشري امحد إمساعيل الذي كان برتبة لواء يف ذلك الوقت 2،قادة جدد

  .3بور سعيد مشاالً إىل السويس جنوبًا وحممد عبد الغاين اجلمسي رئيسًا ألركان قوات هذه اجلبهة

ج املقاومة الوطنية بني        أما على الصعيد الفلسطيين فقد حتول إحباطهم جراء هذه اهلزمية إىل ظهور 
اد على أنفسهم يف مقاومة إسرائيل عتموسعوا إىل االالفلسطينيني، وفقدوا كل اآلمال يف فاعلية القومية العربية، 

     .4فلسطينيةرأسها منظمة التحرير العدة فصائل فلسطينية مقاومة على  فظهرت

ال االقتصادي        الداخلية  األسواق، فقد تقلصت  األردنشكل احتالل الضفة الغربية كارثة اقتصادية على  يف ا
واستبعد عدد كبري من السكان القادرين على العمل من احلياة االقتصادية ؛كما تقلصت عملية االسترياد والتصدير 

م يف األرض احملتلة والسكن مغادرة  إىلطنني اوجتميد بناء العديد من املشروعات الصناعية فاضطر الكثري من املو  بيو
   .5يف مناطق البالد الشرقية

تمع العريب حيث ظهر فيه الفساد واالحنراف         النفسية  واالضطراباتكما كان للهزمية العربية انعكاسات على ا
ارت  الةاالمبت فيه ال، وظهر واالجتماعية ، وانتشرت االختالسات على هذه اهلزمية السخطفيه  وانتشر أخالقهوا

                                                             
  .26م، ص1998املصرية، مصر،  األوبرادار  ،1ط ،عبده مباشر إع، ،أكتوبرصالونات : حممد عبد الغاين اجلمسي وحممد علي فهمي  1
  .138، ص، املصدر السابقحممد عبد الغاين اجلمسي 2
 .26، صالسابق، املصدر حممد عبد الغاين اجلمسي وحممد علي فهمي 3
  .33ص سلسلة البيان، الرياض، ،العلمانيون وفلسطني ستون عامًا من الفشل وماذا بعد؟: مصطفى كامل بن عبد العزيز   4
  .188ص ،)األردنالعراق (واليوم  األمسقصة وتاريخ احلضارة العربية بني : هدى بوفرحات  5
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اقام  اإلسرتلينيةعن ماليني اجلنيهات  أخبار أذيعتوالسرقات وكثرت احلرائق، حيث  بنوك  إىلبتحويلها  أصحا
يفسر عن حجم املعانات اليت كان يعانيها الشعب يف ذلك ما ، وهذا 1سرية أرقامهناك حتت  وأودعوها سويسرا

   .وغريها من اآلفات االجتماعية نتيجة هلذه اهلزميةالوقت من سرقة واختالسات 

  .الهزيمة العربية أسباب: المطلب الثاني 

  : أبرزها من انك  أسبابم نتيجة لعدة 1967جوان 5لقد حدثت هزمية        

حيث كان النظام يف عهد عبد الناصر قائم على زعامته الفردية املطلقة وعلى التنظيم : االستفراد بالقرار  -
ً باالحتاد االشرتاكي ،السياسي الواحد يئة التحرير مث االحتاد القومي وانتهاء  ً طغت يف عهده السلطة  وقد ،بدء

كان   التنفيذية على السلطتني التشريعية والقضائية مما أفضى إىل إضعافهما، كما أن مبدأ الفصل بني السلطات الثالث
قف باملرصاد حلرية التعبري وحماوالت املشاركة يف اختاذ ر النظام السياسي للسلطة و ا، واحتكمنعدمًا من الناحية العملية

ً  قراراتالقرارات وقد أتاح ذلك لعبد الناصر اختاذ    .19672يف هزمية  فردية كانت سببا

كان لضعف اجليش املصري دورًا يف اهلزمية العربية، وقد جاء هذا الضعف بسبب   :إبعاد الكفاءات من الجيش  -
غلوا مناصب اختريوا ليشالذين و الكفاءات العسكرية الكثري من كبار ضباط اجليش  بإبعادلقيادات العسكرية اقيام 

م،   ةمدنية بعيد غل أو يشصناعية أو  وإسالميةؤسسات اجتماعية فأصبح بعضهم يدير مكل البعد عن ختصصا
ً  وأصبحوظائف دبلوماسية،  وغريها من  واألغذيةواملطاحن  األحذيةيف مؤسسة  إلدارةلم رؤساء تراه أن عاديا

ل ال اعن اجليش على سبيل املث  إبعادهمين مت ءات ممتازة، ومن القادة الذمن كفايسبب حرمان اجليش املؤسسات مما 
  .، وغريهم من الكفاءات العسكرية3يوسف عفيفي وامحد الزمر وعادل عباس واللواءاحلصر جند اللواء امحد بدوي 

حزيران، وذلك من خالل  5 بريا يف اهلزمية العربية يف حربدورا ك لإلعالمينيكان :   دور اإلعالميين في الهزيمة -
م املضللة للشعب املصري وهذا بشهادة العدو قبل الصديق، حيث جند الباحث اإلسرائيلي املتخصص يف كتابا

املصرية آنذاك،  حيمل حممد حسنني هيكل رئيس التحرير جلريدة األهرام" يوحاي سيلع " شؤون الشرق األوسط 
ً على ك من خالل ما مارسه بكتاباته من تضليل للشعب ازمية العرب يف احلرب األخرية، وذلمسؤولية ه ملصري، سواء
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صعيد التهوين بإسرائيل وجيشها أو التهويل مبصر وجيشها، فاألوىل من خالل تأسيسه لفكرة أن إبادة إسرائيل ليست 
ً  ،ممكنة وحسب على ضوء حساب القوة اإلمجالية للعرب من حيث السكان واألسلحة  ؛ بل وليست صعبة أيضا

 ً فكان يتحدث عن  قوة وعظمة اجليش املصري واخلربة اليت بإسرائيل، أما الثانية وهي التهويل مبصر وجيشها  مقارنة
اإلسرائيلي يف هيكل يرى الباحث اكتسبها يف حربه يف اليمن، رغم علمه مبعاناة اجليش املصري يف اليمن، واىل جانب 

ومن خالل هذا ميكن القول أن دور اإلعالميني يف  1امحد سعيد سببًا يف اهلزمية،  آنذاكصوت العرب  إذاعةذيع م
املصري، واستصغارهم  اهلزمية متثل يف حتميسهم للشعب من اجل احلرب وكذلك سرتهم لعيوب النظام ومعانات اجليش

      .   إلسرائيل

، جند 1967وعن دور هذه املشاركة يف هزمية : على الجيش  تهااوتأثير حرب اليمن المشاركة المصرية في  -
أن  << :حرب اليمن حيملها مسؤولية ضعف اجلبهة قائالً  أثناء ءوالذي كان قائد جبهة سينا إمساعيلاملشري امحد 

القوات اليت كانت مدربة مني سيناء، لكن سحبت منها اليمن بعض ه الثانية مشاة هي اليت كانت مسؤولة عن تأفرقت
، فضعفت بذلك اجلبهة اليت كان يتوال ، وبالتايل ضعف هذه اجلبهة كان من أسباب >>2ها يف سيناءتدريبًا عاليًا

  .اهلزمية

على مستوى القيادة العليا والقيادة العامة ونشري هنا باخلصوص  :على القوات المسلحة ادة يتعدد مستويات الق -
 فاعليةاحلد من  إىلهذا التعدد يف مراكز القيادة على املستوى الواحد  أدىللقوات الربية والبحرية واجلوية، حيث 

ة من خالل القيادة حيث كانت السيطرة على القوات املسلح ،دون مربر اإلمكاناتمراكز القيادة والسيطرة واستنزاف 
   .3ووزارة احلربية األركاناسة ا ورئالعلي

حيث افتقدت القوات املسلحة العربية إىل معلومات : جلب المعلومات الدقيقة ضعف المخابرات العربية في  -
وعدد ونوعية املدرعات  ،وبيان القوات العامة وقوات االحتياط ،دقيقة، عن القوات اإلسرائيلية وحجمها وتوزيعها

احملتملة ، وعاد كل ذلك بأثره  اوأهدافه اقتاهل أساليب، خاصةً احتديد صورة واضحة عنه، إذ مل تتمكن من والطائرات
ا اخلاطئة يف تقرير صدر عنها يوم  تقدير املوقف االسرتاتيجي، وقد اعرتفت السيئ على إدارة املخابرات احلربية بتقديرا
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ا قدرت قوة 1967جويلية 27 ، وأكدت أن إسرائيل  % 50 - 40قل من احلقيقة بنسبة العدو بأ، حيث تقول أ
جوم شامل خشية الصالبة العربية واحلشد والتنسيق العريب   .1لن تقوم 

هذه  غياب التنسيق بني أعطىحيث : نقص التنسيق والتخطيط بين الدول العربية المشاركة في الحرب  -
ا الواحدة تل  إلسرائيلالفرصة  الدول منها تقدمي العون أو ختفيف الضغط  دون أن تتيح الفرصة أليلوى األخرى ضر

مل يكن التنسيق بني مصر وسوريا صادقًا من  1967نه يف حرب أ إمساعيلمحد ، حيث يقول املشري أ2على األخرى
 يف هذه اهلزمية أسبابواعترب ذلك من  الطرفني، فقد كان كل طرف خيفي خططه احلقيقية وكان الشك بينهما متبادالً 

  .3احلرب

اليت تلقتها الدول العربية يف اليوم األول للحرب  هلذه الضربة كان  فقد: الجوية ودورها في فقدان التوازن  الضربة -
 ً باعتبار أن الدول العربية أصبحت دون سالح جوي  لصاحل إسرائيل يري مسار احلرب وميزان القوىكبريًا يف تغ  دورا

دول لل أن نتائج هذه الضربات اجلوية املعادية ضد الطريان العريب << :اجلمسي يقول د حممد عبد الغاين فنج، حيميها
خالل اليوم األول من احلرب كان سببًا رئيسيًا من أسباب هزمية العرب يف  - مصر األردن وسوريا  -الثالث 

   .4>>1967حرب

ً ربية يفعلى الدول العاإلسرائيلي  التفوق كانحيث   :التفوق اإلسرائيلي على الدول العربية  - الت سواء  مجيع ا
االت، وهذا ما نلمسه يف املقال الذي نشره حممد حسنني هيكل يف و العسكري أو العلمي  على املستوى غريها من ا

أننا أمام عدو متعلم وعصري، وليس هناك حل آخر " : م، والذي يقول فيه1967اكتوبر 20بتاريخ  األهرامجريدة 
اإلسرائيليون  اجلنود  أن إىل أشارريب على خط املواجهة الشاملة غري أن يكون متعلمًا وعصري، كما أمام الطرف الع

كما أن إسرائيل استفادة من   5،"مواقعهم إىلومهندسون دعتهم التعبئة العامة  كان من بينهم أساتذة جامعيون وأطباء
ا القتالية، فقامت وعملت على تطوير جيشها وقد 1956حرب حدث األسلحة والتقنيات من الواليات باسترياد أرا

  .املتحدة والدول الغربية
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بنظرة : "اجلمسي حيث قال  لبعض أسباب اهلزمية العربية ميكن تلخيصها فيما قاله عبد الغين ومن خالل استعراضنا  
 ألخطاءالطبيعية  كانت احملصلةبنا   حلقت اليت أن اهلزمية خالل هذه احلرب جند -يف مصر  -ث موضوعية ملا حد

انفصال سوريا  عن اليت  نتجت ، واآلثار1956عسكرية  تراكمت منذ العدوان الثالثي على مصر  وأخرىسياسية 
 تنظيم، وعدم وجود أعوامواليت استمرت القوات املصرية تقاتل هناك مخسة 1962حرب اليمن و  ،1961ومصر 

يضاف إليها أسباب أخرى   1،"والسيطرة على القوات املسلحة الدولة واخللل يف أسلوب القيادة لشؤون الدفاع عن 
نسحاب يف  وقرار اإلتتعلق باألخطاء اليت وقعت فيها القيادة العسكرية أثناء احلرب كالتسليم بقبول الضربة األوىل

    .، كما ال ننسى قوة إسرائيل مقارنة بالدول العربية يف ذلك الوقتالذي اختذ أثناء احلرب سيناء

 .وعلى الصراع الدولي في المنطقة إسرائيلنتائج الحرب على : المبحث الثاني 

  .إلسرائيل السياسية واإلستراتيجية مكاسبال :المطلب الثاني    
ا  ، بالرغم مناجليوش العربية املشاركة فيهابانتصار باهر ومذهل على  1967ب ر خرجت إسرائيل من ح          أ

 679تلقت بعض اخلسائر واليت ال تقارن باخلسائر العربية، حيث قدر عدد القتلى حسب العسكريني اإلسرائيليني بني 
ا متكنت من حتقيق  3،طائرة إسرائيلية 26ومت تدمري حوايل  2،جريح 2822 و 536، واجلرحى بني 777 و إال أ

  :أن حتقق ما يلي استطاعتسي و اإلسرتاتيجي، الصعيد السيا مكاسب كبرية ويف جماالت خمتلفة، فعلى
    ً جذريا وألول مرة يف  حتقيق عمق إسرتاتيجي كبري، وبالتايل تغري املوقف اإلسرتاتيجي يف املنطقة لصاحل إسرائيل تغيريا

ا املسلحة من خالل أيام احلالتاريخ، فقد استطاعت  ب اليت قدرت بستة أيام من السيطرة على مساحات من ر قوا
حيث متكنت من السيطرة على  ؛4م1967األراضي العربية يبلغ طوهلا ثالث أمثال مساحة األراضي احملتلة، قبل حرب

شبه جزيرة سيناء واجلوالن والضفة الغربية، وأصبحت مساحة األراضي احملتلة عشية احلرب ال تتجاوز 
  .5اإلسرتاتيجيو  ى اجلغرايف، وقد أدى هذا التوسع إىل حتسني وضع إسرائيل على املستو 2كلم20.7000

 على منطقة اجلوالن فبالسيطرة حقق هلا أهداف أمنية واقتصادية،إسرائيل على هذه املناطق قد  ةسيطر أن كما          
بالزيادة على ذلك حتقق هلا السيطرة على أهم املصادر  ،سوري املدفعي للقرى اإلسرائيليةبعاد التهديد الإمن  تكنمت
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ا على سيناء اليتالثالثة  ريان ذات ث يوجد عند طرفيها اجلنويب مضيق الرئيسية لنهر األردن، أما يف اجلنوب وبسيطر
ك فإن املنطقة تضم ليق، باإلضافة إىل ذاملض امن فتح املالحة يف هذ هاسرتاتيجي عند خليج العقبة، فقد مكناملوقع اإل

ا النفطية، واألهم من ذلك أن هذه األراضي   بنسبة هاالسويس اليت ميكن أن متد حقول برتول خليج كبرية من احتياجا
ً  القاحلة املمتدة متثل عازالً    .1لضمان أمن إسرائيل أمام أي هجوم حمتمل من جانب مصر مثاليا

ا اخلارجية هو بروز الواليات املتحدة  من هذه احلرب، النتائج اليت حققتها نيكذلك من ب          وعلى صعيد عالقا
ألن نتيجة احلرب يف املنظور اإلسرتاتيجي األمريكي، جاءت لتربز الدور الوظيفي إلسرائيل  ،2األمريكية كحليف قوي هلا

 -  العرب - فيتهنا فإن هزمية وكالء السو  يف مواجهة اإلحتاد السوفييت وما كان يصور أنه مد شيوعي يف املنطقة، ومن
 ً م 1967، ومن هنا ميكن القول أن حرب 3بالوكالة للمنظومة الغربية يف احلرب شكل يف املفهوم األمريكي انتصارا

  .سامهت يف تقوية وترسيخ العالقات األمريكية اإلسرائيلية
فيمكن  الستة أيام، ل حربيت حققتها إسرائيل خالوإذا قمنا بتحليل املكاسب اإلسرتاتيجية والسياسية ال         

ا على العرب من أجل سالم شامل يف منطقة الشرق األوسط، حيث   ا مكاسب مكنت إسرائيل من الضغط  القول أ
ا  ا اجليدة  استغلتكما  .العرب من أجل السالم يف املنطقةكانت تستعمل األراضي اليت احتلها كورقة تساوم  عالقا

ً نفوذأحد أهم دول العامل مع الواليات املتحدة من أجل تأييدها يف ذلك، باعتبارها    .يف هيئة األمم املتحدة ا

  .إلسرائيل النتائج العسكرية:  المطلب الثاني

االت كما ذكرنا   1967عندما انتهت حرب         ً كانت إسرائيل قد حققت مكاسب كبرية ويف خمتلف ا  سابقا
  :اآلتية وسنوجزها يف النقاط  ،نتطرق إىل النتائج العسكريةوخالل هذا املطلب سنحاول أن 

حيث بفضل االنتصار الذي حققته أصبحت يف وضع عسكري  ؛ عظمى يف املنطقةبروز إسرائيل كقوة إقليمية  -
 هلا فرض األمر الواقع حىت يتحقق اسرتاتيجي قوي، وشعرت بتفوقها العسكري على الدول العربية ، األمر الذي يتيح

  .4هلا هدفها السياسي من تلك احلرب
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ا على اخلطوط اجلديدة - ر األردن شرقًا واملرتفعات السورية مشاالً،  أتاح هلا وضع قوا ؛ وهي قناة السويس جنوبًا و
صعوبات كبرية أمام أي  مميزات عسكرية كبرية لتنفيذ إسرتاتيجية دفاعية قوية بأقل القوت، ويف نفس الوقت تضع 

اورة من أوضاع  السرتداد هجوم عريب األراضي احملتلة، ومن جهة أخرى يعطيها فرصة اهلجوم على الدول العربية ا
م على الضفة الغربية إبعاد التهديدات  ،؛ ففي اجلنوب أصبحت صحراء سيناء مبثابة عازل1أفضل وترتب عن سيطر

احملتملة من الشريط الساحلي الضيق اإلسرائيلي واملناطق احمليطة بالقدس وإضافة عازل أخر للدفاعات اإلسرائيلية، ويف 
دد دمشق   .، عكس ما كان قبل احلرب2الشمال أصبحت القوات اإلسرائيلية هي اليت 

ذلك أصبح الطريان اإلسرائيلي يف وضع وقدرة أفضل على مهامجة العمق العريب، خاصةً بالنسبة باإلضافة إىل        
لإلنذار بالنسبة ألجهزة الرادار العربية وباملقابل  ةالفرتة الزمني متقدمة، وقلةملصر بعد أن أصبحت هلا قواعد جوية 

كلم عما  200املصرية املتقدمة مسافة ال تقل عن حتسن وضع الدفاع اجلوي اإلسرائيلي نتيجة ابتعاد القواعد اجلوية 
اء والضفة الغربية كانت عليه من قبل وأقيمت أجهزة رادار إسرائيلية متقدمة فوق اجلبال واملرتفعات القائمة يف سين

  .3 زادت فرتة اإلنذار باهلجوم اجلوي العريب كثرياً عما كانت عليه من قبلواجلوالن ومن مث

الل ميزان العسكرية الرئيسية ملصر واألردن وجانبًا هامًا من القوة العسكرية السورية  مما أدى إىل اختحتطيم القوة  -
كشف حتطيم هذه   ، كما4لصاحل إسرائيل بدرجة خطرية خالل العام التايل للحرب بني الطرفنيالقوى العسكرية 

  .5احلرب فيتية املستخدمة لدى العرب يفالقوات على عدم فاعلية األسلحة السو 

متكنت إسرائيل من ربح عتاد حريب كبري متثل يف دبابات ومدافع وصواريخ مل تلبث أن عدلتها وأدخلتها يف اخلدمة  -
ا املسلحة ؛ وقد حصلت على هذا العتاد جراء االنسحاب الذي حدث يف سيناء حيث ترك املصريون 6داخل قوا

  .وراءهم عتاد حريب كبري ونفس الشيء بالنسبة لسوريا

ا العسكرية وآمنت  حققتها إسرائيل جعلتهاونتيجة هلذه املكاسب العسكرية اليت        أن جيشها  تطمئن على قوا
ا الثقة بالنفس إىل حد الغرور  . ال ميكن هزميته ومتلك قاد

                                                             
 122املرجع نفسه، ص 1
  .221، ص ص، املصدر السابقحاييم هرزوج 2
  .1760، 1759م، ص ص2003، دار أسامة ، عمان، 1، ط5، جاملوسوعة السياسية العسكرية: البيطار فراس  3
  .1758املرجع نفسه، ص 4
  . 189، ص، املرجع السابقلطفي خويل وآخرون 5
  .1760، ص، املرجع السابقفراس البيطار 6
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  .في الشرق األوسط انعكاسات الحرب على الصراع الدولي:  المطلب الثالث
بني املعسكرين الشرقي بزعامة  رج من حيز الصراع الدويل القائم آنذاك خت، ملبني العرب وإسرائيل 1967إن حرب   

يف إطار ما يسمى باحلرب الباردة، حيث انه يف الوقت  يادة الواليات املتحدة األمريكيةوالغريب بق ،االحتاد السوفييت
  .عربية كانت الواليات املتحدة األمريكية  إىل جانب إسرائيلالذي كان فيه االحتاد السوفييت يدعم الدول ال

أحلقت اهلزمية  طقة الشرق األوسط، حيثن نتائج هذه احلرب قد انعكست على صراع هاتني القوتني يف منوبالتايل فإ
ودمشق وبريوت العربية اهتزازًا وضررًا بسمعة االحتاد السوفييت، فخالل شهر جوان كانت ردة الفعل اليت مشلت القاهرة 

لقد أصبح االحتاد السوفييت منذ اآلن دولة " لسفري السوفييت لر قال ، وذكر أن عبد الناص"ى الروس عنا لقد ختل" هي 
على وقف  من االحتاد السوفييت إىل موافقة هذا األخريورمبا يعود هذا التذمر العريب  1"من الدرجة الثانية أو الثالثة 

ً   لوقفها ؛ ق النار دون فرض شروطإطال   .كعودة إسرائيل إىل حدود ما قبل احلرب مثال
متكن االحتاد السوفييت من إجياد فرص جديدة للنفوذ يف منطقة الشرق األوسط، نظرًا حلاجة  بالرغم من ذلك           

ا املسلحة ثر هذا تصاعد النفوذ السوفييت يف مصر ويف وعلى إ ،2كل من مصر وسوريا إليه من اجل إعادة بناء قوا
وجودهم العسكري الفعلي يف على وجه العموم وبصورة ملحوظة، كما قام السوفييت بزيادة  األوسطمنطقة الشرق 

من العاملني يف قوات  لفأ12ألف من اخلرباء من بينهم 20يل اخلرباء السوفيت حىت بلغ حوا أعدادتزايد  مصر فقد
  .3الف من الطيارين200ايل الدفاع اجلوي وحو 

م البحرية يف البحر املتوسط مل يكتفي السوفييت بزيادة            نفوذهم العسكري فحسب، بل قاموا بتعزيز قوا
بالصورة اليت أدت إىل تعزيز توازن القوى يف املنطقة ولو بشكل طفيف، فقد قدر تعداد األسطول السوفييت يف سنة 

مبا يف ذلك الغواصات والسفن املقاتلة والكاسحات االلكرتونية وسفن  ،حبرية قطعة 55و  35م مابني 1968
ودية إىل اجلزائر واملغرب  التموين، كما حصل على امتيازات حبرية يف اإلسكندرية والالذقية وأصبح يقوم بزيارات

وهكذا أصبح لتواجد األسطول السوفييت يف البحر املتوسط تأثريًا يف الصراع بني الشرق والغرب ؛ حيث  4،ومالطة
األسطول األمريكي الذي مل يعد يستطيع التدخل يف صراعات  الحتكار البحري للغرب ومسح بإبعاداستطاع أن يكسر ا

ي حرب حملية أن أنه بإمكان أالذي يوحي  مراأل 5حساب املخاطرة مبواجهة خطرية مع السوفيت،على املنطقة  إال 
                                                             

   .107م، ص1986سات والنشر، بريوت، االعربية للدر ، املؤسسة 3ماهر الكيايل، ط ،، تراليهودي الاليهودي: اسحق دويتشر  1
 .74، ص، املرجع السابقبكر سعودي أبوهالة  2
 .56، 55، ص ص، املرجع السابقممدوح حممود منصور 3
  .179، 178، ص ص، املرجع السابقامحد عبد الرحيم مصطفى 4
 .76، ص، املرجع السابقبكر أبوهالة  5
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ما بأطراف الصراع العريب اتؤدي إىل مواجهة مباشرة بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت نظرًا لعالق
  .اإلسرائيلي

حلف األطلنطي  ونتيجة الزدياد النفوذ السوفييت يف البحر املتوسط قامت الواليات املتحدة األمريكية ودول         
 ملتابعة حتركات السوفيت، االيطايلناء نابويل يبتصعيد نشاطها يف املنطقة، حيث مت إنشاء قيادة خاصة للحلف مقرها م

دف إثبات الوجود الغريب وقدرته على و  ا الدول الغربية يف البحر املتوسط  قاموا بزيادة املناورات البحرية اليت تقوم 
              .1عند االقتضاء التدخل والتحرك الفعال

انعكست بشكل اجيايب على م، 1967حرب حزيراناهلزمية العربية يف  أنومن خالل ما سبق ميكن القول          
من موازين  لبشكل عدّ  حيث ازداد نفوذ السوفيت، املتوسط، األبيضالبحر   نطقةيف م السوفيييت األمريكيصراع ال

الذي كان يتحرك  ،السادس أسطوهلا من خالل تواجد بني الطرفني واليت كانت من قبل لصاحل الواليات املتحدة القوى
اعات املنطقة اكل حرية ويتدخل يف صر ب ، لكن بتواجد األسطول  السوفييت م1958مثل ما حدث مع لبنان يف  وأزما

   .التحركات األمريكية أكثر حذرا مما كانت عليه من قبل أصبحت
  

         

     

                                                             
 .358، صالسابق ، املرجعممدوح حممود منصور 1
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  : خاتمة

بني العرب وإسرائيل احد أهم حمطات احلروب العربية اإلسرائيلية، نظرًا للنتائج  1967شكلت حرب حزيران        
خرجنا تنا هلذا املوضوع ومن خالل دراسواالنعكاسات املرتتبة عنها، واليت مازالت مستمرة إىل يومنا هذا، 

  : اآلتية  باالستنتاجات

، بعد 1948ماي 15واليت بدأت يف ،هي امتداد لسلسلة احلروب العربية اإلسرائيلية 1967أن حرب حزيران   -
دخلت اجليوش العربية يف حرب مع و الربيطاين على فلسطني،  نتداباإلوانتهاء ، إسرائيلاإلعالن عن قيام دولة 

مث . ، وقد نتج عن هذه احلرب ترسخ الكيان الصهيوين يف املنطقةدف محاية الفلسطينيني  وحترير بالدهم إسرائيل
ها الربيطانيني والفرنسيني على مصر بعد العدوان الذي شنته إسرائيل وحلفاؤ م من خالل 1956جتدد الصراع يف 

ً اصتناحتقق  أنعبد الناصر لقناة السويس، وقد استطاعت مصر  تأميم ك بعد وذل ،سياسيًا على أطراف العدوان را
  .خل السوفيت والواليات املتحدةتد

 – 1960يف صاحل إسرائيل، خاصةً يف الفرتة املمتدة بني  1967كانت األوضاع اإلقليمية والدولية قبل جوان  -
حيث حدث انفصال  ة،العربية بالتوتر والصراعات رغم حماوالت التسوي –واليت متيزت فيها العالقات العربية  1967

، يف حني كانت إسرائيل تعمل على تطوير 1962يف حرب اليمن  ، وتورطت مصر1961الوحدة السورية املصرية
ا اخلارجية مع الواليات املتحدة األمريكية، أما على الصعيد الدويل فقد كان لتغري  ا العسكرية وتقويت عالقا قوا

 إسرائيلدون جونسون لرئاسة الواليات املتحدة األمريكية يصب يف صاحل القيادة يف االحتاد السوفييت ووصول لين
  .، وبالتايل فان كل ظروف النصر كانت مهيأة إلسرائيلكان مييل إلسرائيل  األخريهذا  أنباعتبار 

ا منطقة الشرق األوسط طيلة الفرتة املمتدة بني  1967تعود أسباب حرب  -  – 1965إىل التطورات اليت شاهد
ً بقصة احلشود اإلسرائيلية على سوريا واليت تطورت إىل احلشد املصري يف  1967م خاصةً شهر ماي1967 ابتداء

جديدة يف إسرائيل برئاسة ليفي تشكل وزارة  إىل باإلضافةسيناء مث طرد قوات الطوارئ الدولية وغلق مضيق ثريان، 
واليت أطلقت عليها الصحافة وزارة احلرب، كل هذه  1967جوان2واجلنرال موشي ديان وزير الدفاع يف  اشكول

  .األحداث والتطورات كان هلا دور يف إشعال نريان احلرب

ة، حيث متكنت إسرائيل من تدمريها يف  1967متيزت أحداث حرب  - ا بغياب التغطية اجلوية للقوات العربية ا
من احلرب، فقد استغرق تدمري القوات املصرية حوايل ثالث ساعات، والسورية ساعتان، بينما االردنية اليوم األول 
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يف عدم تعاون اجلبهات  ، وبذلك اختلت موازين القوة لصاحل إسرائيل، أما امليزة الثانية هلذه احلرب  متثلتتسع دقائق
إىل اإلسرتاتيجية اليت انتهجتها إسرائيل  لتجنب  العربية يف القتال ؛ حيث قاتلت كل جبهة لوحدها، ويرجع ذلك

ا القتال على عدة جبهات، فبدأت باجلبهة املصرية واستطاعت من حتقيق عدة انتصارات يف سيناء، وبعد  اطمئنا
ا  على ومتكنت من احتالل القدس رغم م على هجوما لرد األردنيةاجلبهة  إىلالوضع هناك، حولت جمموعة من قوا

 إسرائيل، توجهت واألردنيةيف اليوم اخلامس من احلرب وبعد وقف القتال على اجلبهتني املصرية واجهتها،  ة اليتاملقاوم
زمية عربية11السورية ومتكنت من احتالل اجلوالن، لتنتهي احلرب يف  اجلبهة إىل   .جوان 

-  ِ واالحتاد السوفييت إىل وضع حد هلا منذ اليوم  الواليات املتحدةتباينت املواقف الدولية من احلرب، حيث رغم سعي 
اليات املتحدة كانت تسعى لتربئة نفسه من التورط يف األول، إال أن كل واحد منهما كانت له مربراته من ذلك، فالو 

احلرب،  أما السوفييت فقد أحسوا باملسؤولية ملا حيدث حللفائهم العرب، وبالرغم من ذلك فإن الواليات املتحدة 
  .إىل إطالة أمد احلرب يف ظل االنتصارات اإلسرائيلية، وذلك من خالل الدور الذي لعبته يف جملس األمنسعت 

على سيناء، والضفة الغربية، واجلوالن، مما أعطاها عمق دفاعي  سرائيلسيطرت إ 1967جوان5نتج عن حرب  -
اورة، كما نتج عنها تغري يف الواسرتاتيجي مل قيادة العسكرية املصرية، وظهرت موجة من واجهة الدول العربية ا

االنكسار واإلحباط والتذمر لدى الشعوب العربية، أما الفلسطينيون فجراء هذه اهلزمية فقدوا أماهلم يف الدول العريب 
  .وانتهجوا طريق املقاومة الوطنية كسبيل لتحرير بالدهم

فيها القيادة السياسية والعسكرية املصرية طيلة الفرتة ميكن إرجاع أسباب اهلزمية العربية إىل األخطاء اليت وقعت  -
ً  ،م1967 – 1956املمتدة  من  والتورط يف  وتعدد القيادة يف القوات املسلحة، ،من اجليش الكفاءات بإبعاد بداء
ة املخابرات يف تقدير القوات اإلسرائيلية وخسائر الضرباليت وقعت فيها  باإلضافة إىل األخطاء ، 1962حرب اليمن

اجلوية، يضاف إىل هذه األخطاء عوامل أخرى كان هلا دور يف اهلزمية ومتثلت يف اإلعالم املصري الذي كان خيدر 
        .   على الدول العربية اإلسرائيليالشعب املصري ويعطيه حقائق زائفة، وكذلك التفوق 
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فلمنج للطباعة، اإلسكندرية،  ،)سطوة الزعامة وجنون السلطة(عبد الناصر وأزمة الدميقراطية:  عاطف السيد: املصدر 
 .222، صم2002
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  : )2(رقم الملحق                                               

  

  

سينا للنشر،  ،1بدر الرفاعي، ط ، تر،م1982_م1948احلروب العربية اإلسرائيلية : حاييم هرزوج: املصدر 
  .214م، ص1993القاهرة، 
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  ) :3( رقم الملحق                                        

   
  

 ، عمر األيويب وسامي كعكي،تر ،السالم املفقود خفايا الصراع حول سالم الشرق األوسط: دنيس روس : املصدر 
 .15م، ص2005 دار الكتاب العريب، بريوت،
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  : )4( رقم الملحق                                                 

  

  

  .جلبهة سيناء ملشاهدة التحضريات املصرية يف اليوم االول للحرب صورة للمشري عبد احلكيم عامر اثناء زيارته

 :/hptt(  :متاح على  العربية، ،]على اخلط [ ،مابعد احلرب النكسة اجلزء الثاين: د الزعيب امح
www.dvd4arab.com ( 21:30على الساعة  17/03/2015، مت حتميله بتاريخ.  
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  .بعد احتالهلا قدسني للصورة  دخول موشي ديان وعوزي ناركيس واسحاق راب     

 :/hptt( : متاح على ، العربية، ]على اخلط [ ،النكسة اجلزء الثاين مابعد احلرب: امحد الزعيب 
www.dvd4arab.com ( 21:30على الساعة  17/03/2015حتميله بتاريخ ، مت. 
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  .حيه عن احلكم  على املباشرنتر يف خطابه بعد اهلزمية واعالنه صورة جلمال عبد الناص

 :/hptt(  :متاح على  العربية، ،]على اخلط [ ،النكسة اجلزء الثاين مابعد احلرب: امحد الزعيب 
www.dvd4arab.com ( 21:30على الساعة  17/03/2015، مت حتميله بتاريخ.  
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   : قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر :  أوال

  : الكتب  
  .م1998، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، 2، ط1973حرب أكتوبر :  اجلمسي حممد عبد الغاين - 1
، دار األوبرا املصرية، 1عبده مباشر، ط ،صالونات أكتوبر، إع:  اجلمسي حممد عبد الغاين و فهمي حممد علي - 2

  .م1998مصر، 
، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 3ماهر الكيايل، ط ،اليهودي الاليهودي، تر:  اسحق دويتشر - 3
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